
بیاناترهبریدردیداردستاندرکاران
کنگرهشهدایجامعهعشایریمنتشرشد

 هرکس مردم را ناامید کند
به سود دشمن کار می کند

بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر 
این  برگزاری  روز گذشته در محل  بود، صبح  برگزار شده  که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ 

همایش در شهرکرد منتشر شد. 

گزارشیازدیداربامحمودزندمقدم

روایت اجتماعی جغرافیای 
 مکان، محله، منطقه
 از درکه تا بلوچستان

فدراسیونصنعتآبایران:

اصالح الگوی مصرف تنها 
راه عبور از کم آبی است

همزمان با هفته اول تیرماه که به عنوان هفته صرفه جویی 
در مصرف آب تعیین شده است؛ فدراسیون صنعت آب 
ایران  ی صادر کرد.  این تشکل با اشاره به تشدید تنش 
آبی و خطر پیامدهای کم آبی و خشکسالی  در کشور، 
همچنان مدیریت مصرف و صرفه جویی مهمترین روش 

عبور از بحران دانسته است.

 جنگل خواری در گلستان
پس از چند دهه جنجالی شد 
تخریب  موضوع  جنگل تراشی،  از  تصاویری  انتشار 
محیط زیست در این نقطه از هیرکانی را بار دیگر 
پررنگ کرده است. این در حالی است که تصاویر 

منتشر شده مربوط به چند دهه پیش است.

کاناداباوضعقوانینجدیدبهفهرست
کشورهاییپیوستکهباالستیکهای

یکبارمصرفمقابلهمیکنند

گام های آرام حذف 
تدریجی یکبارمصرف ها 

کانادا با وضع قوانینی جدید فروش، تولید و واردات 
برخی از پالستیک های یکبار مصرف را ممنوع کرد. این 
ممنوعیت به دنبال اقدام مشابه در فرانسه در سال 
گذشته است. اینطور که مقامات کانادا گفته اند شرکت ها 
و کارخانه ها تا پایان سال دیگر اجازه تولید و واردات 

پالستیک های یکبار مصرف را نخواهند داشت.  از چاله به چاه
محسنموسویخوانساری،کارشناسآب:وزارتنیرونبایدازترویجسیاستصرفهجوییدستبکشد

حفرچاههایجدیدبرایتامینآبشربدرتابستانباانتقادکارشناسانروبهروشدهاست

|عضوهیاتمدیرهفدراسیون
صنعتآب|

|رضاحاجیکریم|

برجام؛فرصتیکهبرایآب
ازدسترفت

کرده  اعالم  نیرو  وزارت  آنچه  براساس 
آبی  سال  این  پایانی  ماه های  در  است 
دچار  کشور  شهر   ۲7۲  )۱۴۰۱  _۱۴۰۰  (
این  است  قرار  که  هستند  آبی  تنش 
از  استفاده  جمله  از  برنامه هایی  با  نهاد 
چاه های جدید و یا برداشت از چاه هایی 
ممنوع  آن ها  از  برداشت  پیشتر  که 
این  کند.  رفع  را  چالش  این  بود،  شده 
هم،  باز  که  است  حالی  در  برداشت 
وزارتخانه،  این  رسمی  آمارهای  براساس 
وارد  و  شده  برداشت  آب  از  درصد   3۰
شرب  آب  تامین  منظور  به  شده  شبکه 
شهری و روستایی به صورت هدر رفت و 
انتقال  انشعابات غیر مجاز عمال از شبکه 

می شود. خارج  آب 

اهالیمنطقهچهارگنبدسیرجان،دربارهبرداشتبیضابطهمعدنمس»تختگنبد«
ازآبسدسلطانحسینیوحفرچاهدرمنطقههشداردادند

6معدن مس، آب »چهارگنبد« را می بلعد
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5ادامهدرصفحۀ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(

سازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنیایران)منطقهویژهاقتصادیکاشان(درنظرداردمناقصهعمومییکمرحلـهای
همزمانباارزیابیکیفی)فشرده(باموضوع"اجرایعملیاتمرحلهاولکنترلسیالب)احداثکانالجمعآوریوانتقالآبهایسطحی
درفاز1سایتمنطقهویژهاقتصادیکاشان("راازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید.لذاازعالقمـندانواجدشرایط
www.setadiran.comدعـوتبهعمـلمیآیدجهتدریافتاسنادمناقصهبهسامانهتدارکاتالکترونیکـیدولـتبهآدرس

)شمارهفراخوان2001003007000034(مراجعهنمایند.

1-نامونشانیمناقصهگزار:سازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنیایران)منطقهویژهاقتصادیکاشان(بهنشانی:تهران،
میدانولیعصر،ضلعشمالیخیابانولیعصر،باالترازکوچهموالیی،روبرویسینمااستقالل،ساختمانشرکتملیفوالدایران،پالک

1713،کدپستی:1594643118،دفترمنطقهویژهاقتصادیکاشان،تلفن:021-84812176
2-موضوعمناقصه:"اجرایعملیاتمرحلهاولکنترلسیالب)احداثکانالجمعآوریوانتقالآبهایسطحیدرفاز1سایتمنطقه

ویژهاقتصادیکاشان("
3-مدتقرارداد:12ماهشمسی

4-مدتاعتبارپیشنهادها:180روزازآخرینمهلتتحویلپیشنهادها.
5-نوعومبلغتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار)مناقصه(:فیشبانکـیواریزنقدیویاتودیعیکفقرهضمانتنامهبانکیمعتبر
بهمبلغ7/100/000/000ریالکهبرایمدت3ماهاعتبارداشتهوبرای3ماهدیگرقابلتمدیدباشد)ضمانتنامهبایددارایشمارهسپام

بودهونبایدهیچگونهشرطیازسویبانکدرضمانتنامهدرجگردد(.
6-مهلتزمانیومحلدریافتاسنادمناقصه:اسنادمناقصهازتاریخدرجآگهـیلغایتساعت11:00روزدوشنبهمورخ1401/04/06

ازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستادایران(دردسترسخواهدبود.
7-مهلتزمانیومحلارائهپیشنهادوزمانبازگشاییپاکتهایمناقصه:اسنادومدارکمناقصهبایدپسازثبتمهروامضای
الکترونیکیحـداکثرتاساعت11:00روزدوشنبهمـورخ1401/04/20درسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستادایران(بارگذاری
شدهوازطریقآنسامانهارسالشوند.فقطاصلتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار)پاکت"الف"(میبایستعالوهبربارگـذاری
درسامانهمذکور،ظرفمهلتفوقالذکربهصورتفیزیکیومهرومومشدهبهآدرسمناقصهگزار)مندرجدربند1(تحویلگردد.
شایانذکراستکهجلسهبازگشاییپاکاتارزیابیکیفیدرستادوارجاعآنبهکمیتهفنیبازرگانیساعت12:00روزدوشنبهبه

تاریخ1401/04/20خواهدبود.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
منطقه ویژه اقتصادی کاشان

تاریخانتشارنوبتاول:1401/04/01-تاریخانتشارنوبتدوم:1401/04/04

شناسهآگهی:1338899
میمالف:1217

آگهی مزایده اجاره 
ادارهکلآموزشفنیوحرفهایاستانگلستانبارعایتقوانینومقرراتدرنظرداردفضاهایمازادقابلواگذاریخودرا)بهشرحذیل(الزامًا،ازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت

)setadiran.ir(بهصورتالکترونیکیازطریقمزایدهاجارهدهد.لذامتقاضیانمیتوانندازتاریخ1401/03/31لغایتتاپایانوقتاداری1401/04/11بهمدت10روزکاریهمهروزهازساعت
8صبحالی13جهتبازدیدبهآدرسهایذیلمراجعهوپیشنهادخودراازطریقسامانهمذکورارسالنمایند.همچنینزمانبازگشاییمزایدهدرتاریخ1401/04/22میباشد

1-کلیهمراحلفرآیندمزایدهدربسترسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتامکانپذیرمیباشد.
2-پیشنهادمیگرددمتقاضیانقبلازارائهقیمتازاماکنموضوعمزایدهبازدیدبهعملآورند

3-عالقمندانبهشرکتدرمزایدهمیبایستجهتثبتنامودریافتگواهیالکترونیکی
)توکن(ازدفاترپیشخواندولتاقدامنمایند.

4-هزینهکارشناسیقیمتاجارهبهاءبرعهدهبرندهمزایدهمیباشد.
5-سایرشرایطشرکتدرمزایدهعمومیدرسامانهتدارکدرجگردیدهاست

درضمنرعایتمواردذیلالزامیمیباشد:

 روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

نام ردیف
متراژ مکان قابل واگذاریمرکز

)مترمربع(

سند مالکیتامکانات
آدرس

نداردداردتلفنگازبرقّآب

۱
هر

ش
زاد

آ
*****۲۰۰رستوران

آزادشهر – خیابان شهید رجایی –روستای ازدار تپه *****۲۰۰خوابگاه۲

**6۰کارگاه فرزکاری3

۴

ی
کو

رد
ک

*-***۱۱۰رستوران

کیلومتر 8 جاده کردکوی به گرگان – روبروی روستای ایلوار
*-***۱۰۰کارگاه5

*-***۱۰۰گلخانه6

*-***5۰۰۰زمین7

8

الله
ک

*-***۲7۰رستوران

کالله- خیابان شهید بهشتی
*-***۲۱۲کارگاه تراکتور9

*-***۲۱۲کارگاه جوشکاری۱۰

*-***۲7۰خوابگاه کارآموزی۱۱

بد۱۲
گنبد – کیلومتر 3 جاده داشلی برون*-***۲۱5رستورانگن

۱3

گز
در

بن

***۱55گلخانه هوشمند

بندرگز به سمت روستای گزغربی

***55گلخانه ساده۱۴

***3۰سالن پرورچ قارچ۱5

***5۰استخر پرورش ماهی۱6

***3۰سالن پرورش ماهی۱7

***۱5۰کارگاه۱8

۱9

ان
رگ

گ

*-***۲9۰رستوران و آشپزخانه

گرگان - گرگان - كیلومتر 3 جاده گرگان-آق قال

فضای نصب دستگاه ۲۰
۱۰خودپرداز

****۱۰۰گلخانه۲۱

****۱8۰کارگاه کشت بافت۲۲

***۱۱۰استخر پرورش ماهی۲3

****۱9۰خوابگاه۲۴

***6۰۰۰زمین۲5

۲6

قال
ق 

شهرک صنعتی آق قال – بعد از پارک علم و فناوری – کارگر یکم*****۲38کارگاه شماره۱آ

روستای عطاآباد*--***3۰6سوله عطا آباد۲7

۲8

ت
ش

ود
مین

*-----۴۲7۲زمین

مینودشت بلوار الغدیر - شهرک رزمندگان ****۱3۰کارگاه موتورسیکلت۲9

3۰ plc 65کارگاه****

شناسه آگهی: ۱33987۲

فراخوان مناقصات 
عمومی یک مرحله ای 

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

شرکتشهرکهایصنعتی
استانآذربایجانغربی

صفحه8صفحه6

نوبتدوم نوبتدوم نوبتاول

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

رشکت گاز استان آرذبایجان رغبی

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور
ادارهکلآموزشفنیوحرفهای

استانگلستان

سازمانآموزشفنیوحرفهایکشور
ادارهکلآموزشفنیوحرفهای

استانگلستان

نوبت اول
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و  بحث  و  محل گفت وگو  دیروز  مجلس 
اظهارنظر نمایندگان درباره مسائل بهداشت 
آن چه  به سیاق  نشستی که  بود.  درمان  و 
مجلس یازدهمی ها از آن به »سه شنبه  های 
دو  سوال  طرح  به  می کنند،  یاد  نظارتی« 
نفر از نمایندگان از وزیر بهداشت اختصاص 
داشت و استماع گزارش کمیسیون بهداشت 
و درمان درباره عملکرد دستگاه های مسئول 
در پوشش بیمه همگانی، حمایت از بیماران 
خاص و برخی از دیگر موضوعاتی که به امر 
پزشکی  آموزش  البته  و  درمان  بهداشت، 
مربوطند. نشستی که به ریاست محمدباقر 
قالیباف آغاز شد تا رئیس مجلس پیش 
متفاوتی که  کارِ  دستور  به  ورود صحن  از 
پیشاپیش تعیین شده  بود روز را یک نطق 
پیش از دستور شروع کند و از ویژگی هایی 
در  شدنشان  جمع  او،  باور  به  که  بگوید 
شخصیت »شهید چمران« از او شخصیتی 
نمونه و الگویی بی بدیل برای تمامی جوانان 

است. ساخته 
آن چه پس از تشریفات مقدماتی آغاز به کار 
مجلس رقم خورد، فکر و ذهن نمایندگان را 
مباحث چند ساعت بعد آماده کرد. چه آن که 
نخستین دستور کار این »سه شنبه نظارتی« 
حوزه  مباحث  به  بود  قرار  _که  مجلس 
سوال  یابد_  اختصاص  درمان  و  بهداشت 
نمایندگان چابهار و تهران بود از وزیر بهداشت، 
ابراهیم  کابینه  پزشکی  آموزش  و  درمان 
رئیسی. دو سوالی که اولی را یکی از اعضای 
پرکار و فعال فراکسیون اقلیت مطرح کرد و 
دومی را یکی از اعضای فراکسیون اکثریت؛ 
با این وجه اشتراک که مخاطب سواالت هر 
دو نماینده بهرام عین الهی بود؛ وزیر بهداشت 
و درمان که به عنوان نماینده دولت در نشست 
علنی دیروز حضور داشت و در نهایت البته 

موفق شد هم معین الدین سعیدی میانه رو 
را اقناع کند و هم فاطمه قاسم پور اصولگرا را. 
سعیدی که به نمایندگی از مردم چابهار در 
مجلس یازدهم حضور دارد، در حالی سوال 
خود را خطاب به عین الهی مطرح کرد و از 
وزارتخانه  این  برنامه های  خصوص  در  او 
در راستای توزیع عادالنه فرصت ها و منابع 
حوزه سالمت در مناطق محروم پرسید که 
مناطق  در  مردم  »انتظار  گفت:  همچنین 
و  خود  وعده های  به  دولت  عمل  محروم 
توجه به مناطق محروم است.« او که معتقد 
است در حوزه توزیع شاخص های سالمت 
برخوردار،  مناطق  و  محروم  مناطق  بین 
»فاصله ای نجومی« احساس می شود، در 
این رابطه از وزیر بهداشت توضیح خواست 
و همچنین با بیان این که »در سیاست های 
باالدستی توجه به عدالت در حوزه بهداشت 
و درمان تاکید شده«، از عین الهی سوال کرد 
که این مهم در عمل محقق نشده است؟! 
نماینده مردم چابهار که احتماال باید او را در 
صف صریح ترین منتقدان دولت در مجلس 
یکدست اصولگرای یازدهم دانست، همچنین 
در جریان طرح سوال خود از وزیر بهداشت 
جامعه  درمان،  کادر  زحمات  از  درمان  و 
پزشکی، پرستاران و بهورزان قدردانی کرد و 
خواستار قیام نمایندگان به احترام زحمات و 

جانفشانی این قشر زحمت کش شد.
در  عین اللهی  بهرام  بود که  حالی  در  این 
سوال  به  پاسخ  در  سخنانش  از  بخشی 
درمان  و  بهداشت  »وزارت  سعیدی گفت: 
با دنبال کردن طرح عدالت و تعالی نظام 
به  ویژه  توجه  دنبال  به  کشور  در  سالمت 
مناطق محروم و توزیع عادالنه امکانات و 
خدمات درمانی در سطح کشور است. نگاه 
و  بنده  اولویت  در  مناطق محروم  به  ویژه 

معاونانم در وزارت بهداشت قرار دارد و بنده 
تاکنون بیش از 5۰ بازدید از مناطق مختلف 

داشته ام.« سطح کشور  در 
در نهایت نیز نماینده مردم چابهار از توضیحات 
وزیر بهداشت پیرامون سوال خود قانع شد اما 
در عین حال خطاب به رئیس مجلس تاکید 
کرد: »از آنجا که وزارت بهداشت طرح عدالت 
با  اولویت قرار داده،  را در  و تعالی سالمت 
بنده سوال  وزیر  آقای  به تالش های  توجه 
خود را به رای نمی گذارم اما شما را ضامن 
مردم سیستان قرار می دهم تا با پیگیری 
این موضوع شاهد توزیع عادالنه امکانات و 
خدمات در حوزه بهداشت و درمان در سطح 

کشور باشیم.«
پاسخ سعیدی و  و  این پرسش  از  پس 
عین الهی نوبت به فاطمه قاسم پور رسید که 
در قامت رئیس فراکسیون زنان مجلس 
بخواهد  توضیح  بهداشت  وزیر  از  انقالبی 
برای   ۱۴۰۰ سال  بودجه  مصوبه  »چرا  که 
تحت پوشش قرار گرفتن درمان ناباروری 
اصولگرای  نماینده  این  نمی شود؟!«  اجرا 
تهران در مجلس با بیان اینکه »طی چند 
سال اخیر بودجه درمان ناباروری به ذینفع 
واقعی نرسیده و هزینه موارد دیگر شده«، 
تاکید کرد که از دیوان محاسبات پیگیریم 
که مسببان آن پاسخ دهند. وزیر بهداشت 
جمعیتی  وضعیت  اینکه  بر  تاکید  با  هم 
و  است  ناجور«  »بسیار  او  به تعبیر  کشور 
»فرصت چندانی برای افزایش جمعیت در 
کشور وجود ندارد«، گفت: »اگر در 7 سال 
نکنیم  جمعیت  افزایش  برای  آتی کاری 
بعدًا قابل جبران نخواهد بود!« توضیحات 
به سعیدی  پاسخ  در  البته هم  عین الهی 
قاسم پور  پرسش  با  مواجهه  در  هم  و 
به مراتب مفصل تر از این حد و حدود بود 

اما آن چه در نهایت رقم خورد، در این فقره 
نیز همچون سوال سعیدی از اقناع نماینده 
این  با  البته  داشت.  حکایت  سوال کننده 
رئیس  دادن  قرار  بجای حکم  تفاوت که 
مجلس، یک ماه به وزیر فرصت داد که 
به  نهایت  در  تا  پیگیری کند  را  موضوع 
زوجین نابارور کمک شود.رئیس مجلس 
نیز در نهایت از عین اللهی خواست که با 
جدیت دو موضوع درمان ناباروری و توجه 
و  بهداشت  حوزه  در  محروم  مناطق  به 

درمان را دنبال کند.
ادامه نشست علنی دیروز مجلس به نطق 
آن،  از  پس  تا  داشت  اختصاص  ناطقان 
نمایندگان وارد دستور کار دیگر دیروز شده 
و البته در این فقره نیز با محوریت مباحث 
بهداشت و درمان و در حضور وزیر بهداشت 
به بحث بنشینند. دستور کاری که با گزارش 
در  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
مورد بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در 
پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران 
خاص و صعب العالج آغاز شد. گزارشی که در 
آن تاکید شده بود که نظام سالمت کشور طی 
چند سال گذشته در تخصیص و هزینه کرد 
اعتبارات پیش بینی شده برای حوزه سالمت 
ناکارآمد بوده و این بدان معناست که همان 
سالمت  حوزه  به  دولت  منابعی که  مقدار 
اختصاص داده، منجر به کاهش پرداختی از 
جیب مردم نشده است. زهرا شیخی که در 
قامت سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان 
همچنین  می کرد،  قرائت  را  گزارش  این 
از  مجلس  نمایندگان  تمام قد  قدردانی  از 
زحمات کادر درمان گفت تا پس از آن نوبت 
به نمایندگان و نقطه نظرهای آنان در ارتباط با 
وضعیت بهداشت و درمان و بیمه همگانی و 
سایر مسائل این حوزه برسد. آن جا که ابتدا 
مسعود پزشکیان در قامت یکی از معدود 
اصالح طلبان حاضر در مجلس یازدهم که از 
قضا سابقه عضویت در دولت اصالحات را 
نیز به عنوان وزیر بهداشت در کارنامه دارد، 
به نقد وضعیت آموزش پزشکی پرداخت و 
با تاکید بر این که »سیاستگذاری و تولیت 
بهداشت  با وزارت  بهداشت و درمان صرفًا 
است«، دخالت شورای عالی انقالب فرهنگی، 
کمیسیون اصل 9۰ و نهادها و سازمان هایی 
از این دست را »خالف قانون، برنامه توسعه 
تاکید کرد  او که  دانش« خواند.  و  علم  و 
هیچ جای دنیا شورای عالی انقالب فرهنگی 
و کمیسیون اصل 9۰ ندارد که بخواهند در 
که  تاکید کرد  کنند،  دخالت  مسائل  این 
»نمی شود با دستور، پزشکان را به تدریس 
واداریم.« وزیر بهداشت دولت اصالحات که 
این چند سال گذشته را در قامت نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز  مردم 
»احترام به  خواستار  همچنین  دارد،  حضور 
تخصص و نگاه کارشناسی« شد و تاکید 
کرد: »البته کارشناس آن افرادی نیستند که 
صداوسیما از آنها نظر می خواهد یا تصمیمات 
را می گیرند؛ آنها که ۲ واحد سیاست گذاری 
نگذرانده و دم از سیاست گذاری می زنند!«
عضو  نمایندگان  دیگر  نیز  او  از  پس 
همچنین  و  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
این کمیسیون  بیرون  نمایندگان  از  برخی 
وزیر  ادامه  در  و  پرداخته  نظر  اظهار  به 
مجلس  نمایندگان  از  تقدیر  با  بهداشت 
برای  بودجه اختصاصی  به دلیل تخصیص 
اجرای  »با  گفت:  صعب العالج  بیماران 
و  صعب العالج  بیماران  خدمتی  بسته 
جیب  از  پرداخت  مناسب  هزینه  پوشش 
مردم در این بیماری های پرهزینه کاهش 
محسوسی خواهد یافت.« رئیس مجلس 
نیز در جمع بندی مباحث مطرح شده درباره 
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان تاکید 
کرد که بنابر آخرین آمار 5 میلیون و 397 
قرار  رایگان  بیمه  پوشش  تحت  نفر  هزار 
گرفته اند. قالیباف گفت که نباید آشفتگی 
در بخش دارو به وجود آید که این وضعیت 
بود. نخواهد  مردم  و  مجلس  قبول  مورد 

وزیربهداشتبهسوالدونمایندهمجلسدرارتباطبارسیدگیبهمناطقمحروموناباروریپاسخداد

سه شنبه نظارتی 
با محوریت بهداشت و درمان
گزارشکمیسیونبهداشتودرماندرخصوصعملکرددستگاههایمسئول
درپوششبیمههمگانیوحمایتازبیمارانخاصدرصحنعلنیقرائتشد

بیاناترهبریدردیدار
دستاندرکارانکنگرهشهدای
جامعهعشایریمنتشرشد؛

هرکسمردم
راناامیدکند،بهسود
دشمنکارمیکند

دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر  بیانات 
عشایر  شهدای  ملی  کنگره  دست اندرکاران 
صبح  بود،  شده  برگزار   ۱۴۰۱ خرداد   ۲۲ که 
همایش  این  برگزاری  محل  در  گذشته  روز 
پایگاه  گزارش  به  شد.  منتشر  شهرکرد  در 
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 
آیت هللا خامنه ای در این دیدار با اشاره به تعبیر 
امام بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر کشور، 
برای  را فرصتی مناسب  این کنگره  برگزاری 
و  دانستند  عشایر  با  مردم  آشنایی  و  توجه 
گفتند: »امروز تکیه بدخوهان ایران و اسالم 
به جنگ نرم است؛ بنابراین همه آحاد ملت 
تولیدات فرهنگی  و  امور  به  از جمله عشایر 
نیاز دارند البته در کار فرهنگی همچون تولید 
تولیدات  تاثیر  و  بازخورد  باید  و کتاب  فیلم 
رهبر  بگیرد.«  قرار  اندازه گیری  و  توجه  مورد 
انقالب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل 
تالش های پرشمار بیگانگان در طول دو، سه 
قرن گذشته، گفتند: »هدف از این تالش ها 
و  کشور  به  خیانت  به  عشایر  کردن  وادار 
اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود 
که هرگز موفق نشدند، بنابراین عشایر ایران 
هستند.«  ملت  قشرهای  وفادارترین  جزو 
و  انقالب  دوران  در  عشایر  فداکاری  ایشان 
وفاداری  از  دیگری  را جلوه ی  دفاع مقدس 
»عامل  کردند:  خاطرنشان  و  دانستند  آنان 
خودگذشتگی  از  و  پیشرفت  وحدت،  اصلِی 
مردم از جمله عشایر، عامل »دین« بود که 
از آن عنصر حیاتی،  با استفاده  امام بزرگوار 
انقالب را به پیروزی رساند و پس از انقالب 
نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های قدرت های 
بیگانه و دولت های مرتجع از صدام به منظور 
از پا درآوردن انقالب، موجب مصونیت و حفظ 
کشور شد.« حضرت آیت هللا خامنه ای شهیدان 
را مظهر زیبا و با شکوه ایماِن دینی خواندند و 
با تأکید بر نقش منحصر به فرد انگیزه دینی در 
مجاهدت رزمندگان و همچنین صبر و آرامش 
بعضی ها  »البته  گفتند:  شهدا،  خانواده های 
که سر و کاری با دین ندارند به دنبال دست 
انگیزه های دینی شهدا و رزمندگان  بردن در 
هستند اما نباید انگیزه های عزتمندانه شهدا را 
به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کسب رضای 
مهمترین  از  ایشان  فروکاست.«  خداوند 
ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف کردن 
انگیزه های دینی در کشور خواندند و افزودند: 
»امروز هر کاری در کشور علیه دین، سنتها، 
مقدسات و شعائر دینی انجام می شود، متکی 
به یک انگیزه سیاسی و مورد استفاده دشمن 
است؛ اگرچه ممکن است عامل انجام آن کار 

از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد.«
رهبر انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف 
امید و خوش بینی به آینده کشور را از جمله 
دانستند  ملت  علیه  نرم  جنگ  مؤلفه های 
بی آینده گی،  »القاء  کردند:  خاطرنشان  و 
بن بست و اینکه مسئوالن اداره کشور را بلد 
ایران  بدخواهان  کارهای  جمله  از  نیستند، 
آینده  از  را  مردم  کس  هر  امروز  و  است 
یا  تضعیف،  را  مردم  ایمان های  یا  ناامید، 
برنامه ریزی های  و  تالش ها  به  را  مردم 
یا بدبین کند، چه بداند  مسئوالن بی اعتقاد 
می کند.«  دشمن کار  سود  به  نداند  چه  و 
ایشان درس مهم شهیدان را »درس امید« 
»رزمندگان  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند 
ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر 
اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی 
مجاهدتهای  آن  اثر  در  اما  نداشت  وجود 
امیدوارانه، جنگ با عزت جمهوری اسالمی و 
منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این 
یعنی در سخت ترین شرایط نیز باید به کمک 
الهی و همت خود امیدوار بود.« رهبر انقالب 
خدمات  و  فعالیت ها  از  تقدیر  با  همچنین 
بسیج در بخش های عشایری، شناسایی و 
و  برنامه ریزی  به ویژه  عشایر  مشکالت  رفع 
وظیفه  را  فرهنگی  مسائل  حل  برای  اقدام 

خواندند. ذی ربط  مسئوالن  همه 

پیامرهبریبههمایش
بزرگداشتروزبسیجاستادان

بسیج  روز  بزرگداشت  همایش  به  پیامی  در  انقالب  رهبر 
استادان، بر مسئولیت و نقش استادان بسیجی در زمینه 
آمیختن پیشرفت و نوآوری علمی با اخالق و تربیت نفسانی 
دفتر حضرت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش  تأکید کردند. 
اسالمی که  انقالب  رهبر  پیام  متن  در  خامنه ای،  آیت هللا 
حجت االسالم رستمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها آن را در همایش بزرگداشت بسیج 
بسیجی  استادان  »به  است:  آمده  کرد،  قرائت  استادان 
دانشگاه و اجتماع آنان در روز ملی بسیج اساتید، سالم و درود 
می فرستم و یاد دانشمند مجاهد، شهید مصطفی چمران و 
دیگر شهدای دانشگاه را عزیز و گرامی میدارم. سایه ی مبارک 
استاد متعهد و متدین و مجاهد بر سر دانشگاه کشور یکی 
و  نویددهنده ی سرافرازی  و  الهی  نعمت های  بزرگترین  از 
رستگاری آینده ی ملت ایران است. علم نافع و پیشرفته ی 
شما چه در موضوعات راهبردی و اساسی و چه در مسائل 
نیاز حتمی و فوری کشور است. فعالیت  نقد و کاربردی، 
استاد بسیجی تنها تعلیم نیست، پیشرفت علمی، نوآوری در 
ماهیت دانش و زبان آن، آمیختن آموزش با اخالق و تربیت 
نفسانی، همت گماشتن به دوگانه ی فراگیری تازه  های علمی، 
و اجتهاد و تولید علم، و وظایف دیگری از این قبیل نیز 
در زمره ی مسئولیت های استاد علم است، و شما بسیجیان 
این زمینه ها می توانید پیشتاز و پیشران  عزیز در همه ی 
باشید. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم.«

تاکیدکمیسیونمشترک
مجمعتشخیصبراصالح
ساختاربودجهکشور

در دوازدهمین جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، اعضا به سیاستگذاری در خصوص اصالح 
ساختار بودجه کشور در برنامه هفتم توسعه پرداختند. به 
گزارش ایسنا، در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و برخی از 
اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضاییه 
برگزار شد، بند چهارم پیشنهادی برای سیاست های کلی 
بودجه  ساختار  »اصالح  در خصوص  توسعه  هفتم  برنامه 
کشور« با موضوعات »کنترل و مدیریت دارایی ها و بدهی ها 
طرح های  اجرای  »ممنوعیت  دولت«،  عمومی  تعهدات  و 
عمرانی جدید توسط دولت«، »درج تمامی منابع و مصارف 
دولت در سقف بودجه« و »تعیین تکلیف طرح های عمرانی 
ناتمام« بررسی شد. در این نشست محمدرضا باهنر، صادق 
واعظ زاده، سید مرتضی نبوی، مجید انصاری، داود دانش 
جعفری، حسین مظفر، سعید جلیلی، علی الریجانی و سید 
مصطفی میرسلیم و نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه 
دیدگاه های خود را درباره اصالح ساختار بودجه کشور و نقش 
آن در رفع مشکالت و ایجاد جهش اقتصادی بیان کردند. الزم 
به یادآوری است که بندهای پیشنهادی کمیسیون مشترک 
مجمع تشخیص نظام در جلسات صحن مجمع با حضور 
همه اعضا و دستگاه های مرتبط با موضوع هر یک از بندها، 
نهایی شده و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می شود.

رسیدگیبهاستیضاح
وزیرصمتدرنشست

هفتهآیندهکمیسیونصنایع
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس از ارجاع طرح درخواست 
استیضاح وزیر صمت به این کمیسیون خبر داد. به گزارش 
ایلنا، سیدجواد حسینی از ارجاع طرح استیضاح وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر 
داد و گفت: این طرح با 36 امضاء به کمیسیون ارجاع شده 
است. او ادامه داد: سه شنبه هفته آینده بررسی درخواست 
استیضاح با دعوت از وزیر صمت در دستور کار کمیسیون 
قرار دارد. حسینی کیا تصریح کرد: تا هفته آینده و قبل از 
برگزاری جلسه کمیسیون امکان کاهش یا افزایش امضا ها 
برای درخواست استیضاح وجود دارد اما احتمال اینکه تعداد 
امضاء به کمتر از حدنصاب الزم برسد بسیار بعید است. 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 
پس از بررسی، کمیسیون گزارش خود را به هیات رئیسه 
مجلس ارائه خواهد کرد، بیان داشت: اگر طرح استیضاح در 
کمیسیون تصویب شود، در جلسه علنی پارلمان اعالم وصول 
خواهد شد و وزیر صمت یک هفته پس از آن فرصت دارد با 

حضور در صحن علنی به نمایندگان پاسخ دهد.

پیامتسلیتدرپی
درگذشتهمسرآیتهللا

شیخرضااستادی
رهبر معظم انقالب با صدور پیامی درگذشت 
رضا  شیخ  حاج  آیت هللا  گرامی  همسر 
استادی را تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه 
رهبری،  معظم  مقام  دفتر  اطالع رسانی 
پیام  این  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
استادی  رضا  شیخ  حاج  آیت هللا  تسلیت 
»درگذشت  نوشتند:  و  داده  قرار  خطاب  را 
عرض  تسلیت  را  آن جناب  گرامی  همسر 
و  مکّرم  فرزندان  و  جنابعالی  به  می کنم 
دیگر بازماندگان. خداوند آن بانوی مومن و 
صالح را با اولیایش محشور نماید و مشمول 

فرماید.« رحمت  و  مغفرت 

مسعود پزشکیان با تاکید بر 
این که »سیاستگذاری و تولیت 
بهداشت و درمان صرفًا با 
وزارت بهداشت است«، دخالت 
شورای عالی انقالب فرهنگی و 
کمیسیون اصل 9۰ را »خالف 
قانون، برنامه توسعه و علم و 
دانش« خواند و با تاکید بر 
»احترام به تخصص و نگاه 
کارشناسی« گفت: »البته 
کارشناس آن افرادی نیستند که 
صداوسیما از آنها نظر می خواهد 
یا تصمیمات را می گیرند؛ آنها که 
۲ واحد سیاست گذاری نگذرانده 
و دم از سیاست گذاری می زنند!«

سخنگوی دستگاه قضایی 
در توضیحاتی درباره آخرین 
وضعیت پرونده درگذشت 
خبرنگاران محیط زیستی گفت: 
برای مسئوالن محیط زیست 
و همچنین اشخاص دیگری 
که در حوزه محیط زیست و 
دریاچه مسئولیتی داشتند که در 
پرونده بوده، مسئولیتی دیده و 
احراز نشده و برای آنها قرار منع 
تعقیب صادر شده است

درحالیکهوزیربهداشتدرجریاننشستعلنیدیروزمجلسبهسواالتدونفرازنمایندگانمجلسپاسخداد،رئیس
مجلسپسازاستماعگزارشکمیسیونبهداشتودرمانمجلسدرارتباطباعملکرددستگاههایمسئولدرپوشش
بیمههمگانی،حمایتازبیمارانخاصودیگرموضوعاتمرتبطباحوزهبهداشتودرماناعالمکردکه5میلیونو397

هزارنفرتحتپوششبیمهرایگانقرارگرفتهاند.

گزارشروز

|  
ت

مل
ه 

خان
  |

سخنگویقوهقضاییهازآخرینوضعیتپروندهخبرنگارانمحیطزیستخبرداد
منعتعقیبمسئوالنسازمانمحیطزیست

این که  بر  تاکید  با  قضاییه  قوه  سخنگوی 
از  فساد  بستر  برچیدن  قضا  »اهتمام دستگاه 
پرونده  وضعیت  آخرین  درباره  است«،  جامعه 
خبرنگاران محیط زیستی توضیح داد. به گزارش 
خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی در نشست 
قوه  هفته  رسیدن  فرا  تبریک  با  دیروز  خبری 
بمباران  شهدای  یاد  گرامیداشت  و  قضائیه 
درباره  پرسشی  پاسخ  در  سردشت  شیمیایی 
آخرین وضعیت پرونده مهشاد کریمی و ریحانه 
یاسینی -خبرنگاران ایسنا و ایرنا که در حادثه 
واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست جان 
باختند- در یک سالگی وقوع این حادثه، گفت: 
»دوم تیرماه سال گذشته واقعه تصادف اتوبوس 
خبرنگاران در آذربایجان غربی  همه را متاثر کرد 
و عده ای مصدوم و ۲ نفر فوت شدند. اقداماتی 
که در حوزه تقصیر و قصور می پذیرد قابل بحث 
افزود: »در دادسرای عمومی استان  او  است.« 
مربوطه، پرونده ای تشکیل و به عنوان دو فقره 
قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی 
بررسی شد. اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیات 

سه نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت 5 
نفره کارشناسی ارجاع شد و نظر هر هیات مبین 
و  دادرسی  جلب  با  متعاقبا  بود.  راننده  تقصیر 
به دادگاه کیفری دو   این پرونده  کیفرخواست، 
ارسال خواهد شد و  حکم قانونی صادر می شود.« 
ستایشی در خصوص مسئولیت مسئوالن محیط 
زیستی گفت: »در خصوص این افراد، قرار منع 
تعقیب صادر شده است.« سخنگوی قوه قضاییه 
مجددا یادآور شد: »برای اشخاص دیگری که در 
حوزه محیط زیست و دریاچه مسئولیتی داشتند 
که در پرونده بوده، مسئولیتی دیده و احراز نشده 
و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.«

در  سوالی  به  پاسخ  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
خصوص آخرین وضعیت پرونده میانکاله و نظر 
دستگاه قضائی در رابطه با پتروشیمی میانکاله 
گفت: »در حوزه میانکاله یک انتقادی دارم که 
بخشی از آن به قوه قضائیه و بخشی به مسئوالن 
ذیربط مدخل در سایر حوزه های تصمیم گیری 
میانکاله  افزود: »در حوزه  او  مربوط می شود.« 
تصمیمات  که  است  این  از  حاکی  بررسی ها 

متعددی در زمان های مختلف گرفته شده است. 
موضوع میانکاله به موجب تصمیمی که معاون 
حقوق عامه دادستان کل کشور ابالغ کرده، فعال 
متوقف است و  دادستانی کل کشور از باب نظارت 
ادامه  و  آن  توقف  مرحله  آخرین  و  ورود کرده 

است.« بررسی ها 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره 
مسئوالن گفت:  اموال  اعالم  وضعیت  آخرین 
»قانون اساسی فصل الخطاب است و تأخیر 
برای اجرای آن دلیلی ندارد. در راستای تحقق 
اصل مربوط به اعالم اموال مسئوالن، دفتری 
اختصاص  موضوع  این  پیگیری  برای  ویژه 
قضائیه  قوه  ماحصل  که  آنچه  است.  یافته 
است، 8۰ درصد اموال اعالم شده است و روند 
مثبت ارزیابی می شود اما در حوزه اجرا، مطالبه 
اسماعیلی  و  مخبر  آقایان  است.  تر  ما جدی 
رابطه،  این  در  بخشنامه ای  ابالغ  با  دولت  از 

هستند.« روند  این  تسریع  خواستار 
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر سید 
محمد مهدی هادوی از تشکیل پرونده ۱5 متخلف 

در رابطه با قانون استفاده حداکثری از تولید داخل 
گفت: »ستاد اقتصاد مقاومتی با قاطعیت این 
قانون را دنبال می کند و برای بررسی موارد، تیم 
متشکل از چند نهاد در استان های مختلف حضور 
یافته و موضوع را بررسی می کنند. این پرونده ها 
تشکیل و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده 
است. طبق قانون بازپرس وظایف تحقیقاتی دارد 
و رسیدگی های متعددی در دادسرا انجام می شود 
سخنگوی  نیست.«  بررسی  قابل  آنها  همه  که 
قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مقابله با 
عباس آباد گفت:  باند  به  موسوم  و  خودرو  باند 
»دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه و 
ستاد اقتصاد مقاومتی بر بازار خودرو در دادستانی 
کل  بر آن  نظارت می کند و  این اقدامات به 
صورت مجدانه در حال پیگیری است و جزئیات 
آن اعالم می شود.« او در پاسخ به سوالی مبنی 
پرونده  در  مدیران  برای  پرونده ای  آیا  براینکه 
سرقت از صندوق امانات بانک  ملی تشکیل شده 
یا خیر گفت: »نگاه این است که اقدامات ما به 
گونه ای باشد که امور به احسن وجه صورت گیرد 
و موجبات ارتقای اعتماد مردم فراهم شود. مردم 
اعتماد داشته  حق دار و عزیز ما اعتماد کنند و 
باشند. ما آنچه رسالتمان بوده را انجام دادیم و از 
دادستان  و سرپرست محترم ناحیه  و بازپرس 

نیروی  همکاری  با  و  کنم  می  تشکر  محترم 
انتظامی و سربازان گمنام امام زمان در کمترین 
زمان کسانی که نقش داشتند شناسایی شدند.« 
او افزود: »دو نفر از افراد بانکی  در موضوع سرقت 
از صندوق امانات بانک ملی بازداشت شده اند و 
تحقیقات از آن ها در حال انجام است.  موضوع 
رسیدگی به پرونده آن ها و حوزه اتهامی آنها بحث 
سهل انگاری است و  نامشان قابل بیان نیست.«
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی 
از  تعدادی  شهادت  اخیر  هفته های  در  براینکه 
ادعای  صهیونیستی  رژیم  داشتیم که  را  افراد 
خرابکاری داشته ان  آیا پرونده ای در این رابطه 
تشکیل شده است، گفت: »در حوزه شهادت عزیز 
ما شهید صیاد خدایی، پرونده به صورت ویژه به 
دادسرا ارجاع داده شده است و در حال بررسی 
است. اگر تعرضی به اموال یا اشخاص صورت 
گیرد و وصف مجرمانه داشته باشد با قاطعیت 
رسیدگی می شود.« ستایشی در پاسخ به سوالی 
در خصوص مصوبه سران قوا در رابطه با میزان 
افزایش اجاره بها گفت: »به رغم اینکه نکاتی مطرح 
بود هر آنچه که مصوبه بشود، شرایط مقرر شده 
برایش ابالغ شود،  قوه قضائیه در جهت تنظیم 
معامالت کمک می کند و سعی می کنیم مصوبات 

در چارچوب قانون اجرا شود.«

روی خط خرب
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با  چندانی  فاصله  آن  و کارخانه  معدن مس 
در  روستاها  نزدیک ترین  ندارند.  روستاها 
فاصله ۲۰۰ متری معدن قرار دارند و معدنی که 
تا پارسال ماهی یک انفجار داشت، حاال روزانه 
دارد.  برداشت  آن  از  و  می کند  منفجر  را  کوه 
محلی ها که تا پیش از این آب و خاک و هوا 
را از دست داده بودند، حاال آرامششان را هم 
از دست داده اند و انفجارهای هرروزه، ترک به 
خانه آنها انداخته و روزشان را سیاه کرده است.
و  اره  چنارکف،  کرپوییه،  تخت،  روستاهای 
معدن  به  روستاها  نزدیک ترین  چمن افشار 
است. شغل اهالی کشاورزی و دامداری است؛ 
مشاغلی که در سال های اخیر به دلیل فعالیت 
بی ضابطه معدن دچار مشکالت گسترده شده 
از ساکنان روستای  است. حمید شهسواری، 
کرپوییه از جمله افرادی است که به همراه دیگر 
اهالی روستا بارها نسبت به فعالیت بی ضابطه 
صدایشان  تاکنون  اما  داشته  شکایت  معدن 
می گوید  ما«  »پیام  به  او  نرسیده.  جای  به 
به  منطقه  زراعی  زمین های  از  هکتار  چندین 
دلیل آلودگی آب و خاک و هوا از دست رفته و 
دامداران بسیاری، دام از دست داده اند. »این 
کارخانه با استفاده از اسید کار می کند. اسید 
را روزانه حدود سیصد هزار لیتر  بیست هزار 
مصرف می کند. با این تفاسیر چه چیزی از 

زمین و آب باقی خواهند ماند؟«

به گفته او، آنها با کامیون های بزرگ در جاده 
می آورند  منطقه  به  را  اسیدها  این  روستایی 
و پارسال هم یکی از این کامیون ها چپ شد 
و بار اسیدش خالی شد. »بعد از آن چندین 
اسید  دادیم.  دست  از  را  زراعی  زمین  هکتار 
اینها بعد از فعالیت،  زیر پای درختان رسید. 
پساب معدن را هم همینجا تخلیه می کنند و 
رودخانه را نابود کرده اند. دام های بسیاری تلف 
شده اند و بسیاری از دام ها هم دام ناقص به 

آورده اند.« دنیا 
بلند  کوه  چهار  در  محصور  چهارگنبد،  منطقه 
بین شهرهای سیرجان،  در محدوده   و  است 
دارای  منطقه  این  دارد.  قرار  بردسیر  و  بافت 
آب و هوای کوهستانی با زمستان های پربرف 
و تابستان های خنک است و یکی از مناطق 
جاذبه های  از  و  هوا  و  آب  خوش  ییالقی 
گردشگری سیرجان به  شمار می رود. همچنین 
پسته  مانند  درختی  گونه های  برخی  وجود 
زرشک  و  )الوک(  بادام کوهی  )بنه(،  کوهی 
آویشن،  بوته های  کنار  در  )زارچ(  وحشی 
کاکوتی، آالله، کنگر و… سبب شده است تا 
چهار گنبد به لحاظ پوشش گیاهی از مهم ترین 
مردم  بیشتر  و  باشد  کرمان  استان  مناطق 
منطقه به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.
سد  آب  از  برداشت  به  شهسواری 
می کند. سدی که  اشاره  هم  سلطان حسینی 

آب آن برای سیرجان هم مورد استفاده قرار 
می گیرد و حاال سطحش بسیار پایین آمده. 
»از سوی دیگر حفر چاه آب ما را نگران کرده. 
مگر این منطقه چقدر ظرفیت دارد؟ می خواهند 
کنند.  رهایش  برهوت  و  بردارند  دارد  هرچه 

نمی رسد.« جایی  به  ما  صدای 
محلی ها و فعاالن منطقه می گویند این معدن 
به دلیل آنکه فعالیتش هزینه کمتری داشته 
باشد از آب رودخانه و سد و آب های زیرزمینی 
این کارخانه  می گویند  آنها  می کند.  استفاده 
باید به نقطه دیگری منتقل شود و از سویی 
»هر  شود.  متوقف  کوه  از  بی  رویه  برداشت 
و کمتر  این هستیم که کوه کمتر  روز شاهد 
می شود. در کجای دنیا چنین چیزی عقالنی 
است؟ می گویند معدن اشتغالزایی کرده. اما 
آیا اشتغال پایدار است. آنها اشتغال پایدار ما را 
نابود کرده اند و چند سال بعد هم این زمین را 

که نابود شده، رها می کنند و می روند.«

بهرهبرداریغیرمجازازآبزهکشیشده
منطقه ای  آب  مسئوالن  برای  اما  ماجرا 
محلی  مردم  نیست که  آنطور  نیرو  وزارت  و 
شب  و  روز  می گویند  محلی ها  می گویند. 
را  سیرجان  آب،  بی رویه  برداشت  و  ندارند 
رشیدی،  علی  اما  کرد،  خواهد  خشک  هم 
نظر  منطقه ای کرمان  آب  مدیرعامل شرکت 
نه  می گوید  ما«  »پیام  به  او  دارد.  دیگری 

از  نه  و  است  باخبر  سد  آب  از  استفاده  از 
خبر  هیچکدام  »از  غیرمجاز.  چاه های  حفر 
می کند  استفاده  بندی  از  معدن  این  ندارم. 
که از آب چشمه های باالدست است و اصال 
صحبت از استفاده از آب سد و یا حفر چاه 
درست نیست.« به گفته او، صاحبان معدن 
سال گذشته از شورای تامین استان مجوزی 
گرفت تا از بندهای اطراف با تانکر برای رفع 
استفاده  مورد  »بند  بیاورد.  آب  آبی اش  نیاز 
طرفی  از  و  است  کوچک  بسیار  معدن  این 
کجا  از  نیست  معلوم  چاه  حلقه   ۱۰ مجوز 
این معدن، مجوز یک حلقه چاه ۲5  آمده. 
آب  ثانیه  در  لیتر  نیم  دارد که  مکعبی  متر 

است.« میزان کمی  این  و  می دهد 
رشیدی در حالی از عدم برداشت از سد و حفر 
چاه صحبت می کند که مردم محلی بارها برای 
برداشت بی رویه شکایت کرده اند و البته این 
در حالی است که معدن مس و کارخانه آن 
از جمله صنایع آب بر به حساب می آید. عالوه 
بر آن مسئوالن آب سیرجان بارها بر تخلفات 
آخرین  در  و  گذاشته اند  صحه  شرکت  این 
پاریزی،  کاردوست  علی  امضای  که  نامه ای 
سرپرست منابع آب شهرستان سیرجان پای 
به  رسیده  ما«  »پیام  دست  به  و  است  آن 
وضوح بر این تخلفات دست گذاشته شده و 
بر تخریب آبخوان هم تاکید شده است: »با 

توجه به گزارش کارشناسی ثبت شده به شماره 
اقدام  )آن شرکت(  مهر ۱۴۰۰،  مورخ ۱۲   6۱9
شده  زهکشی  آب  از  غیرمجاز  بهره برداری  به 
اطراف سد باطله شرکت خود واقع در منطقه 
بلورد شهرستان سیرجان و  چهارگنبد، بخش 
محدوده مطالعاتی دشت سیرجان نموده است 
توزیع  قانون   ۴5 ماده  بند  با  مغایر  این  که 
عادالنه آب بوده است و موجب خسارات وارده 
 6۴7.3۰7.936 میزان  به  منطقه  آبخوان  به 
ریال بر اساس گزارش کارشناسی این شرکت 
این  به  قانونی  مقررات  لذا طبق  است.  شده 
شرکت اخطار می گردد تا ضمن توقف اضافه 
برداشت از آب زهکشی شده، ظرف مدت ۲۰ 
روز از تاریخ ابالغ این اظهارنامه نسبت به واریز 

مبلغ خسارت اقدام نمایند.«

ناممعدنازفهرستصنایع
آالیندهخطخورد

صدای  که  سال هاست  معدن  این  فعالیت 
اهالی را درآورده و بیش از 6۰ روستای منطقه 
سال  یک  گرفته اند.  قرار  تخریب  معرض  در 
پیش از این از مرجان شاکری، که آن زمان 
مدیرکل محیط  زیست استان کرمان بود درباره 
مشکالتی که این معدن ایجاد کرده پرسیدیم 
و او به »پیام ما« گفت: »معدن تخت گنبد در 
حال حاضر در فهرست صنایع آالینده محیط 
پساب  مشکل  معدن  این  دارد.  قرار   زیستی 
چه  در  خاکش  آب  آلودگی  اینکه  و  داشته 
سطحی است باید کارشناسی شود.« به گفته 
مشاغلی  همه  و  معدن  این  برای  شاکری 
می گیرند  قرار  آالینده  صنایع  فهرست  در  که 
این  می گوید  او  می شود.  صادر  جریمه هایی 
صنایع باید یک درصد از فروش خود را خرج 
عمران و آبادی منطقه کنند. »این جرایم گرفته 
شده اما خرج کردن این موارد تحت اختیار 
برای  فرمانداری  این که  و  است  فرمانداری 
منطقه هزینه کرده یا خیر را نمی دانیم. با این 
حال این معدن مشکالت آبی ایجاد کرده که 
به وزارت نیرو و آب منطقه ای مربوط است اما 
درباره اثرات محیط  زیستی هم جریمه انجام 

است.« گرفته 
حاال بعد از گذشت یک سال از این گفت و گو، 
خبر آمده که معدن از فهرست صنایع آالینده 
هم خارج شده و عمال سازمان محیط زیست 
کاری با آن ندارد. نجمه نظری، معاون محیط 
زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان 
اعالم  »طبق  می گوید:  ما«  »پیام  به  کرمان 
کارشناس مربوطه، مجتمع مس تخت گنبد 
به  با توجه  در دوره سوم و چهارم سال قبل 
اینکه اخطاریه برای آالیندگی نداشته و نتایج 
خود اظهاری هم مطابق با استاندارد و نتایج 
چاهک های پایشی هم بر اساس دستورالعمل 
سازمان بوده است، بنابراین روند آلودگی محرز 
نشده و در نتیجه در فهرست صنایع آالینده قرار 

نگرفته است.«
اما پس  ابتدای سال جاری  در  او،  به گفته 
پایش،  حوزه  کارشناسان  بازدیدهای  از 
اخطارهایی در رابطه با آلودگی هوا برای این 
واحد صادر شده است و چنانچه روند آلودگی 
ادامه داشته باشد این احتمال وجود دارد که 
در فهرست صنایع  اول سال جاری  دوره  در 

بگیرد. قرار  آالینده 
خروج این معدن از فهرست صنایع آالینده از 
از  از سوی دیگر استفاده بی رویه  یک سو و 
منابع آب منطقه، حاال بحرانی است که در آینده 
گریبان یکی از بکرترین مناطق مرکزی ایران را 
خواهد گرفت. اتفاقی که به خاطر اشتغال زایی، 
عاملی  پایدار،  نه  و  محدود  اشتغال  هم  آن 
شده تا زندگی مردم بومی، شغل دائم آنها و 
طبیعتشان از بین برود و البته مسئوالن هم از 

کنار این تخریب به راحتی گذر کنند. 

اهالیچهارگنبدسیرجان،دربارهبرداشتبیضابطهمعدنمس»تختگنبد«ازآبسدسلطانحسینی
وحفرچاهدرمنطقههشداردادند

معدن مس، آب »چهارگنبد« را می بلعد
نظری،معاونمحیطزیستانسانیاستانکرمان:اگرروندآالیندگیاینمعدنادامهداشتهباشد

احتمالدارددوبارهدرفهرستصنایعآالیندهقراربگیرد

جنگلخواری
درگلستان،پسازچند
دههجنجالیشد

انتشار تصاویری از جنگل تراشی، موضوع تخریب 
محیط زیست در این نقطه از هیرکانی را بار دیگر 
پررنگ کرده است. این در حالی است که تصاویر 
منتشر شده مربوط به چند دهه پیش است.
به گزارش ایرنا، در این تصاویر مساحت قابل 
توجهی زمین در دل جنگل های انبوه منطقه و 
روی دامنه کوه دیده می شود که به طور کامل 
تصاویر  اساس  بر  است.  شده  پاک تراشی 
گوگل ارث، مساحت این عرصه به طور تقریبی 
نزدیک به ۱۲۰ هزار متر مربع، معادل ۱۲ هکتار 
است که عدد قابل توجهی به حساب می آید. اما 
بررسی ها و پیگیری ها نشان می دهد بر خالف 
این عرصه  بر وجود  مبنی  ادعای مطرح شده 
شهرستان  محدوده  در  جنگلی  شده  تسطیح 
گلوگاه مازندران، این منطقه در حوزه جغرافیایی، 
مدیریتی، سیاسی و قضایی استان گلستان قرار 
دارد و خارج از مرزهای مازندران است. بر همین 
اساس اداره منابع طبیعی شهرستان گلوگاه و 
اداره کل منابع طبیعی مازندران اختیار قانونی 
برای ورود به این ماجرا و پیگیری و بررسی آن 
ندارند.کمیل قلی نژاد، رئیس اداره منابع طبیعی 
گلوگاه بیرون بودن این عرصه از محدوده تحت 
مدیریت اداره کل منابع طبیعی مازندران را تایید 
کرد و گفت: موقعیت جغرافیایی این محدوده 
منطقه  در  بنفش تپه  روستای  و  نوکنده  بین 
معروف به نوده استان گلستان است.همچنین 
عرصه  پاک تراشی  محلی،  منابع  این  به گفته 
مشاهده شده در تصاویر مربوط به زمان حضور 
ارتش شوروی در ایران است ؛ موضوعی که برخی 
کنش گران محیط زیست هم به استناد نقشه ها 
و اسناد به آن اذعان دارند.محمد درویش، فعال 
محیط زیست که نخستین منتشرکننده ویدئو 
و تصویر این عرصه بود در پست اینستاگرامی 
آقای  را که  تصاویر  »این  است:  نوشته  خود 
داده،  قرار  نگارنده  اختیار  در  کاوسی  علی اکبر 
است؛  مازندران  در  گلوگاه  منطقه  به  مربوط 
در  شده  پاکتراشی  لکه های  این  از  متاسفانه 
افزایش  با  امیدوارم  اما  نیست،  هیرکانی کم 
حساسیت ملی و با ترغیب نهادهای نظارتی به 
پیگیری و پاسخگویی، نگذاریم تماشای چنین 
جنایت هایی عادی شود.«اما حمیدرضا میرزاده، 
فعال و کارشناس محیط زیست هم با انتشار 
تصاویری از این عرصه نوشته: »این پاک تراشی 
این  و در حال حاضر  داده  در سالیان دور رخ 
عرصه به عنوان زمین کشاورزی مورد استفاده 
این  تقسیمات کشوری،  نظر  از  می گیرد.  قرار 
زمین در استان گلستان و در نزدیکی مرز استان 
مازندران واقع شده و فاصله کمی تا گلوگاه دارد. 
زمان  در  زمین  این  منابع محلی می گویند که 
جنگ جهانی دوم پاک تراشی شده و پایگاهی 
نظامی برای ارتش شوروی در آن قرار داشت. 
شخصا به منابع و اطالعات کافی برای تایید یا رد 
این گفته دسترسی ندارم. اما چیزی که مسلم 
است، در نقشه سال ۱3۴3 )اسالید سوم( این 
زمین فاقد درخت مشخص شده و می توان با 
اطمینان گفت که پاک تراشی بیش از 58 سال 
قدمت دارد. با این حال، این به معنای رد وجود 
سایر  و  هیرکانی  جنگل های  در  پاک تراشی 
عرصه های جنگلی کشور نیست. همه می دانیم 
پاک تراشی های متعددی با هدف احداث معدن، 
احداث سد، ساخت ویال و خانه های مسکونی 
و… در نقطه نقطه جنگل های ارزشمند کشور رخ 
داده که اوال باید جلوی این پاک تراشی ها گرفته 
شود و ثانیا باید برای احیای این اراضی اقدامی 

صورت گیرد.«

ماجرا برای مسئوالن آب 
منطقه ای و وزارت نیرو 

آنطور نیست که مردم محلی 
می گویند. محلی ها می گویند 
روز و شب ندارند و برداشت 

بی رویه آب، سیرجان را 
هم خشک خواهد کرد، اما 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
کرمان می گوید: نه از استفاده از 
آب سد باخبر است و نه از حفر 
چاه های غیرمجاز. این معدن از 
بندی استفاده می کند که از آب 

چشمه های باالدست است

ازفروردینپارسالکهاهالیمنطقهچهارگنبدسیرجان،مقابلبستنآبرودخانهتوسطمعدنمس»تختگنبد«ایستادند،تاکنون،
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یکی از اهالی کرپوییه:  آنها با 
کامیون های بزرگ در جاده 
روستایی این اسیدها را به 

منطقه می آورند و پارسال هم 
یکی از این کامیون ها چپ شد 
و بار اسیدش خالی شد. بعد از 

آن چندین هکتار زمین زراعی 
را از دست دادیم. اسید زیر 
پای درختان رسید. اینها بعد 

از فعالیت، پساب معدن را هم 
همینجا تخلیه می کنند و رودخانه 
را نابود کرده اند. دام های بسیاری 

تلف شده  است
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هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی و  و  ثبتی  قانون تعیین تكلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱3  آگهی موضوع ماده 3 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره ۱۴۰۱6۰3۱9۰۱۲۰۰۰۲7۲ هیات  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای اكبر مریدی فرزند درویش بشماره شناسنامه ۴9 صادره از سیرجان در یك باب خانه به مساحت 
83/۴38 مترمربع پالك ۱9۴ اصلی واقع در  یحیی آباد بخش 36 کرمان خریداری از مالك رسمی آقای 
منوچهر ستوده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/3/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۴/۱

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک سیرجان

محمدآرمانپور-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانسیرجان
شناسهآگهی1328801
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تالشی گسترده  در  اعالم کرده  دولت کانادا 
و  آب  تغییرات  و  آلودگی  با  مبارزه  برای 
پالستیک های  واردات  و  ساخت  هوایی، 
یکبار مصرف »مضر« را تا پایان سال ممنوع 
خواهد کرد. اینطور که گاردین نوشته، دولت 
ممنوعیت  طرح  از  بخشی  عنوان  به  کانادا 
حذف  مصرف،  یکبار  پالستیک های 
تدریجی شش پالستیک مضر را آغاز کرده 
روز  را  نهایی خود  قوانین  این کشور  است. 
ممنوعیت  اعمال  نحوه  و  دوشنبه وضع کرد 
بیرون بر  ظروف  نی،  پالستیکی،  کیسه های 
مصرف  یکبار  پالستیک های  انواع  سایر  و 
ممنوعیت  اساس  این  بر  مشخص کرد.  را 
پالستیکی، کارد  واردات کیسه های  و  تولید 
و چنگال، نی و سایر اقالم از دسامبر ۲۰۲۲ 
اجرایی و فروش این اقالم از دسامبر ۲۰۲3 

می شود. ممنوع 
ژان ایو دوکلوس، وزیر بهداشت فدرال گفته 
دور  که  پالستیکی  درصد   8 »فقط  است: 
او  گفته  به  می شود.«  بازیافت  می ریزیم 
در همین حال ساالنه ۴3۰۰۰ تن پالستیک 
پیدا  راه  زیست  محیط  به  مصرف  یک بار 

آبراهه ها. در  ویژه  به  می کند، 
محیط  وزیر  گیلبولت،  استیون  همچنین 
زیست و تغییرات آب و هوا، در ساحلی در 
شهر کبک به دوکلوس پیوست تا متن قانونی 

نهایی را اعالم کند. اینطور که وبسایت دولت 
)امروز(   ۲۰۲۲ ژوئن   ۲۲ در  نوشته  کانادا 
یکبار  پالستیک  منع  مقررات  دوم  بخش 
منتشر   ،Canada Gazette در  مصرف 
واردات  ساخت،  مقررات،  این  شد.  خواهد 
پالستیک های  از  دسته  شش  فروش  و 
کیسه های  می کند:  ممنوع  را  یک بارمصرف 
خدمات  ظروف  چنگال،  و  پالستیکی، کارد 
یا حاوی پالستیک های  غذایی ساخته شده 
بطری ها،  نگهدارنده  حامل های  مشکل دار، 
این  در  استثنائاتی  البته  نی.  و  همزن 
نی های  برای  جمله  از  دارد  وجود  مقررات 
فروشگاه ها  در  که  پالستیکی  انعطاف پذیر 
شرایط  تحت  درمانی،  بهداشتی  مراکز  و 
خاص، برای افرادی که به آن ها نیاز دارند، 
همینطور  و  می مانند  باقی  دسترس  در 

دارد. پزشکی کاربرد  در  مواردی که 
منتشر  راهنما  دو سند  دولت  رابطه  این  در 
کرده است: یکی برای کمک به کسب وکارها 
برای  دیگری  و  مقررات،  با  سازگاری  برای 
کانادا  در  مردم  و  کسب وکارها  به  کمک 
برای  پایدارتر  جایگزین های  انتخاب  برای 

مصرف. یکبار  پالستیک های 
شش  این  واردات  و  ساخت  ممنوعیت 
و  می شود  آغاز   ۲۰۲۲ دسامبر  از  کاال  نوع 
ممنوعیت فروش این اقالم، یک سال بعد. 

سال  پایان  تا  دولتی،  خبرنامه  یک  طبق 
ممنوع  هم  را  صادرات  کشور  این   ،۲۰۲5
خواهد کرد و »کانادا به اولین کشور در بین 
این  شد که  خواهد  تبدیل  همتا  کشورهای 
کار را در سطح بین المللی انجام می دهد«. 
به  اشاره  با  گزارشی  در   )Cision( سیشن 
»هیچکس  است:  نوشته  جدید  قانون  این 
دوست ندارد زباله های پالستیکی را در پارک 
در خط ساحلی  یا  پیاده روی  محلی، مسیر 
که بچه هایش در آن بازی می کنند ببیند. به 
همین دلیل است که دولت طرح جامعی را 
برای ممنوعیت پالستیک های یکبار مصرف 
مضر و دور نگه داشتن آنها از محیط زیست 
این گزارش  اساس  بر  است.«  برده  پیش 
این »ممنوعیت پیشرو در  آینده،  طی دهه 
جهان« منجر به حذف بیش از ۱.3 میلیون 
تن زباله پالستیکی سخت بازیافت و به طور 
پالستیکی  زباله  تن  هزار   ۲۲ از  بیش  کلی 
خواهد شد که معادل بیش از یک میلیون 

زباله است. از  پر  زباله  کیسه 
دارد.  هم  دیگر  استثنای  چند  تازه  مقررات 
نی های  فروش  به  مجاز  خرده فروشان 
در  مصرف  یکبار  پالستیکی  انعطاف پذیر 
نوشیدنی  ظرف  کنار  در  بسته بندی  صورت 
فروش  به  مجاز  همچنین  آنها  هستند. 
مصرف  یکبار  نی  بیشتر  یا   ۲۰ بسته های 

مشتری  دید  از  زمانی که  تا  البته  هستند، 
جدید  مقررات  در  این  بر  عالوه  باشد.  دور 
برای  پالستیکی  بسته بندی های  ممنوعیت 
همه  این  با  ندارد.  وجود  مصرفی  کاالهای 
اطمینان   ۲۰3۰ سال  تا  داده  وعده  کانادا 
بسته بندی های  تمام  که  شود  حاصل 
پالستیکی حاوی حداقل 5۰ درصد محتوای 

هستند. بازیافتی 
پیش از این در سال ۲۰۱8، کانادا مسئولیت 
ایجاد منشور بین المللی مقابله و رفع آلودگی 
برعهده  را  اقیانوس ها  پالستیکی  ضایعات 
داشت که تاکنون ۲8 کشور از جمله فرانسه، 
این  پیوسته اند.  آن  به  و کاستاریکا  آلمان 
مصرف  برای کاهش  اقداماتی  شامل  تعهد 
پالستیک و همکاری با صنایع برای افزایش 

بازیافت پالستیک است. نرخ 
گزارشی  در  هم  واشینگتن پست  دیروز 
نخست وزیر  ترودو،  جاستین  نوشت: 
پالستیک های  داد  وعده  بار  اولین  که 
سخت بازیافت را در سال ۲۰۱9 حذف کند، از 
این اقدام به عنوان تقویتی برای تالش های 
با تغییرات آب و هوایی  کانادا برای مقابله 
است:  نوشته  توییتی  در  و  کرده  استقبال 
پالستیک های  از  استفاده  شدیم  »متعهد 
یک بار مصرف مضر را ممنوع کنیم و به این 

می کنیم.« عمل  وعده 
از ۱5  آمار دولت کانادا، ساالنه بیش  طبق 
تقریبًا  روزانه  و  پالستیکی  کیسه  میلیارد 
این  می شود، که  استفاده  نی  میلیون   ۱6
بیشتر  مصرف  یک بار  پالستیک های 
سراسر  در  موجود  پالستیکی  زباله های 

می دهند. تشکیل  را  کانادا  سواحل 
و  زیست  محیط  وزیر  گیلبولت،  استیون 
مقررات  این  »با  است:  اقلیم، گفته  تغییر 
در  جلو  به  رو  تاریخی  گام  یک  جدید، 
نگه  تمیز  و  پالستیکی  آلودگی  کاهش 
داشتن جوامع و مکان هایی که دوستشان 

برداشته ایم.« داریم، 

اینهاکافینیست
از  بسیاری  برای  کرونا  همه گیری 
عقب  به  گام  یک  عنوان  به  کشورها 
سوی  از  پالستیک  جهانی  بحران  در 
تلقی  زیست  محیط  کارشناسان 
جهانی  مطالعه  یک  اساس  بر  می شود. 
استفاده  شد،  منتشر  گذشته  سال  که 
تجهیزات  و  مصرف  یکبار  ماسک های  از 
شدید  افزایش  به  منجر  فردی  حفاظت 
 8 حدود  که  چنان  است.  شده  آلودگی 
با  مرتبط  پالستیکی  زباله  تن  میلیون 
ایجاد  کشور   ۱93 توسط  همه گیر  بیماری 
از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  شد. 
شده،  سرازیر  اقیانوس ها  به  زباله ها  این 
زیست دریایی را مختل و سواحل را آلوده 

است. کرده 
 Green( کانادا   سبز  صلح  سازمان 
ممنوعیت  برای  اتاوا  اقدام  از   )Peace
اما  کرده  استقبال  یکبارمصرف  پالستیک 
بیشتری  کارهای  باید  کشور  این  گفته 
کمپین  رئیس  کینگ،  سارا  دهد.  انجام 
محیط  گروه  پالستیک های  و  اقیانوس ها 
گفته  بیانیه ای  در  سازمان،  این   زیست 
به  رو  است: »وضع مقررات یک گام مهم 
جلو است، اما ما هنوز حتی در خط شروع 
نیستیم.«  پالستیکی  آلودگی  با  مقابله 
گسترش  با  باید  »دولت  کرد:  اضافه  او 
تولید کلی  و کاهش  ممنوعیت ها  فهرست 

بیفزاید.« خود  سرعت  به  پالستیک، 
یک  سِیراکالب کانادا،  بنیاد  دیگر  سوی  از 
دولت  از  زیستی،  محیط  خیریه  موسسه 
کانادا خواست تا »اقداماتی سریع تر برای 

را  پالستیکی«  آلودگی  موج  از  جلوگیری 
اعالم کرد که فشار  این سازمان  اجرا کند. 
پیشنهاد  و  است  افزایش  حال  در  عمومی 
سیگار  فیلتر  نوشیدنی،  لیوان  که  کرد 
فهرست  به  تک نفره  سرو  بسته های  و 
شود. اضافه  ممنوعه  پالستیکی  کاالهای 
همگانی  اعالم  که  است  حالی  در  اینها 
نارضایتی ها  بعضی  سبب  ممنوعیت  
رسانه ای  که  استار«  »تورنتو  است.  شده 
داده  پوشش  را  مواضع  این  است  محلی 
ملی  امور  معاون  بوربو،  اولیویه  از  و 
کرده  نقل  اینطور  کانادا،  رستوران های 
یک  در  را  سوپ  نمی توانید  »شما  است: 
نمی توانید  دهید.  قرار  مقوایی  جعبه 
دست  توی  را  کرده  سرخ  سیب زمینی 
اکثر  که  حالی  در  کنید.«  سرو  مردم 
کاهش  ایده  با  رستوران ها  صاحبان 
مهلتی  او  به گفته  هستند،  موافق  آلودگی 
دهد  اجازه  کسب وکارها  به  تا  است  نیاز 
ممنوع شده  موارد  برای  جایگزین هایی 
از  یکی  است که  حالی  در  این  پیدا کنند. 
کانادا  مستقل  تجارت  فدراسیون  مقامات 
غیرپالستیکی  جایگزین های  که  گفته 
است. سخت تر  آنها  کردن  پیدا  و  گران تر 

آن تجزیه که زبالهای با مقابله 
سالهاطولمیکشد

راه های  یافتن  برای  جهانی  تالش های 
مقابله با موادی که تجزیه آن قرن ها طول 
بریتانیا  شیلی،  دارد. کنیا،  ادامه  می کشد 
ممنوعیت های  همگی  اروپا  اتحادیه  و 
پالستیکی  کاالهای  برای  را  مختلفی 
یک بار مصرف وضع کرده اند. این در حالی 
متحده  ایاالت  کانادا،  همسایه  که  است 
آمریکا، یکی از بزرگ ترین تولیدکننده های 
شناخته  جهان  در  پالستیکی  زباله های 

. د می شو
سازمان ملل در اوایل سال جاری میالدی، 
را  قانونی  الزام آور  معاهده  یک  پایه های 
بنا  پالستیکی  زباله های  کاهش  برای 
دادن  »پایان  برای  جهانی  معاهده  کرد؛ 
به  منجر  می تواند  پالستیکی«  آلودگی  به 
تولید  برای  محدودیت هایی  که  شود  این 
استفاده  برای  قوانینی  یا  ایجاد  پالستیک 
از پالستیک های قابل بازیافت وضع شود. 
با این حال، پیشنهاد این معاهده، از سوی 
مواجه  فشار  با  پتروشیمی  و  نفت  صنایع 
سال  تا  توافق  این  اگرچه  است.  شده 
اما می تواند یکی  ۲۰۲۴ کامل نخواهد شد 
تغییرات  مهار  برای  تالش ها  مهم ترین  از 
آب و هوایی از زمان توافق پاریس در سال 

باشد.  ۲۰۱5

کاناداباوضعقوانینجدیدبهفهرستکشورهاییپیوستکهباپالستیکهاییکبارمصرفمقابلهمیکنند

گام های آرام حذف تدریجی یکبارمصرف ها 
وزیربهداشتکانادا:فقط8درصدپالستیکیکهدورمیریزیمبازیافتمیشود
بیانیهسازمانصلحسبز:وضعمقرراتیکگاممهمروبهجلواست،اماماهنوزحتیدرخطشروعمقابلهباآلودگیپالستیکینیستیم

ثبتگرمادرقطبها
زنگخطراست

دما  خوانش  هنگامی که  مارس  ماه  اوایل 
جنوب  قطب  هواشناسی  ایستگاه های  از 
شروع شد، کارشناسان در ابتدا تصور کردند 
که ممکن است اشتباهی رخ داده باشد زیرا 
به سردی  به سرعت رو  باید  میزان دما که 

بود. افزایش  در حال  می رفت 
»وستوک«  پایگاه  در  ایسنا،  گزارش  به 
جنوب،  قطب  کیلومتری   ۱3۰۰ حدود  در 
درجه   ۱5 میزان  به  دمایی  دماسنج ها 
ثبت  را  قبلی  رکورد  از  گرمتر  سانتیگراد 

ند. کرد
همه  این  اما  شدند  یادآور  کارشناسان 
دمای  نیز  شمال  قطب  در  نیست.  ماجرا 
دوره  برای  شد که  ثبت  مشابهی  غیرعادی 
ای از سال که قطب شمال باید به ُکندی از 
خارج  شود،  خود  زمستانی  عمیق  یخبندان 
سه  از  بیش  منطقه  این  بود.  شگفت  انگیز 
بلند  میانگین  از  گرمتر  سانتیگراد  درجه 

است. بوده  خود  مدت 
وقوع موج گرما در یک قطب ممکن است 
شود؛  گرفته  نظر  در  هشدار  زنگ  عنوان  به 
امواج گرما در هر دو قطب به طور همزمان 
بسیار شبیه یک فاجعه اقلیمی است. از آن 
سراسر  در  هواشناسی  ایستگاه های  زمان، 
جهان شاهد افزایش سطح جیوه خود مانند 

بوده اند. یک موج جهانی مکزیکی 
پاکستان  و  هند  مارس  ماه  موج گرما طی 
این  در  را  دما  باالترین  ثبت  و  درنوردید  را 
همراه  به  تاکنون  سال گذشته   ۱۲۲ از  ماه 
داشت. آب و هوای گرم و سوزان در سراسر 
شبه قاره تداوم داشته و فاجعه ای را برای 
میلیون ها نفر به بار آورده است. فصل بهار 
اواسط  به  شبیه  بیشتر  متحده  ایاالت  در 
در  هوا  دمای  مه  ماه  در  و  بود  تابستان 
اسپانیا  مردم  یافت.  افزایش  سراسر کشور 
نیز شاهد بودند که سطح جیوه دماسنج ها 
سانتیگراد  درجه   ۴۰ به  ژوئن  ماه  اوایل 
فرا  را  اروپا  سراسر  گرما  موج  زیرا  رسید 

است. گرفته 
منتشر  ماه گذشته  در  مطالعه ای که  نتایج 
شد، نشان داد که موج گرما در جنوب آسیا 
بر  انسانی  تاثیر  از  ناشی  بیشتر  برابر   3۰

است. بوده  هوا  و  آب  وضعیت 
و  آب  علوم  متخصص  تامپسون،  ویکی 
هوایی در دانشگاه بریستول گفت: تغییرات 
گرما  امواج  می شود  باعث  هوایی  و  آب 
شود.  طوالنی تر  و  گرمتر  جهان  سراسر  در 
از  بسیاری  که  داده اند  نشان  کارشناسان 
هوایِی  و  آب  تغییرات  دلیل  به  امواج گرما 
شدیدتر  انسان  فعالیت های  از  ناشی 
حتی  اقلیمی  تغییرات  سیگنال  هستند. 
از موج گرما  ناشی  در تعداد مرگ ومیرهای 

است. تشخیص  قابل 
تکرار موج گرما  روزنامه گاردین،  به گزارش 
به تنهایی در اروپا ۱۰۰ برابر یا بیشتر افزایش 
انسان در  اقدامات  از  یافته است که ناشی 
انتشار گازهای گلخانه ای در اتمسفر است. 

همه گیری کرونا برای بسیاری 
از کشورها یک گام به عقب در 
بحران جهانی پالستیک تلقی 
می شود. بر اساس یک مطالعه 
جهانی استفاده از ماسک های 
یکبار مصرف و تجهیزات حفاظت 
فردی منجر به افزایش شدید 
آلودگی شده است. چنان 
که حدود 8 میلیون تن زباله 
پالستیکی مرتبط با بیماری 
همه گیر توسط ۱93 کشور 
ایجاد شد. این در حالی است 
که بسیاری از این زباله ها به 
اقیانوس ها سرازیر شده، زیست 
دریایی را مختل و سواحل را 
آلوده کرده است
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اقلیم

تالش های جهانی برای یافتن 
راه های مقابله با موادی 

که تجزیه آن قرن ها طول 
می کشد ادامه دارد. کنیا، شیلی، 

بریتانیا و اتحادیه اروپا همگی 
ممنوعیت های مختلفی را برای 

کاالهای پالستیکی یک بار مصرف 
وضع کرده اند. این در حالی است 

که ایاالت متحده آمریکا، یکی 
از بزرگ ترین تولیدکننده های 
زباله های پالستیکی در جهان 

شناخته می شود

آگهی مناقصه
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۱۰/6۲3/۰95/95۰53۱/۱6۰/۰۰۰احداث مدرسه ۲ کالسه روستای نبی صوفی چاراویماق۱۲۰۰۱۰۰۴۲۱7۰۰۰۰36

۲5/6۱۱/۴۴9/753۱/۲8۰/58۰/۰۰۰احداث مدرسه ۲ کالسه روستای لیالب جدید خاروانا۲۲۰۰۱۰۰۴۲۱7۰۰۰۰37

3۲۰۰۱۰۰۴۲۱7۰۰۰۰38
احداث مدرسه 3 کالسه شهید آقاالر روستای لیوانلو 

کندوان میانه
۲7/655/۴7۲/۴3۰۱/38۲/78۰/۰۰۰

۴۲۰۰۱۰۰۴۲۱7۰۰۰۰35ALL IN ONE خرید ۲۲۰ دستگاه کامپیوتر

مبلغ تضمین:۱/76۰/۰۰۰/۰۰۰- دریافت اسناد تا 
ساعت ۱3:3۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ –ارائه پیشنهاد تا 
ساعت ۱3:3۰مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱8 و بازگشایی پاکات 

روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ می باشد ۱/76۰/۰۰۰/۰۰۰

سازماننوسازی،توسعهوتجهیزمدارس
ادارهکلنوسازی،توسعهوتجهیزدارس

استانآذربایجانشرقی

سازماننوسازی،توسعهوتجهیزمدارس
ادارهکلنوسازی،توسعهوتجهیزدارس

استانآذربایجانشرقی

نوبتدوم آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(
آگهیمزایدهاموالغیرمنقول

شماره69  رسمی  اسناد  دفترخانه  مورخ۱386/۱۲/۲۲  شماره۱8۰۰۲  رهنی  سند  بموجب 
آقای   : علیه  بانک کشاورزی شعبه جیرفت  اجرائی کالسه 99۰۰۲55له:  پرونده  شهرجیرفت موضوع 
امیدابراهیم پور فرزند حسن به شماره ملی ۲99۱۴53۱76 بعنوان وام گیرنده و راهن تشکیل نظر به اینکه 
مدیون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده است در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده 3۴ 
اصالحی قانون ثبت مصوب ۱386 و مقررات ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت 
اسناد وامالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری 
انجام وپس از قطعیت ارزیابی بستانکارتقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت به موردوثیقه ششدانگ 
پالک ثبتی ۴فرعی از ۴3۴ اصلی واقع در اراضی دهنوفتح المبین بخش ۴5کرمان به مساحت ششدانگ 
73۲5۰ متر مربع که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مساحت8۴۱9۰/۰5 متر مربع اعالم گردیده به 
آدرس:جیرفت دهنو فتح المبین را مینماید لذا ملک فوق که ذیل ثبت شماره ۱8969صفحه58۴دفترجلد۱۱۱ 
بنام امید ابراهیم پور ثبت وسند مالکیت آن نیز صادر وتسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود 
اربعه به شرح ذیل میباشد :شماال"بطول ۴۲5متر مرزی به زمین خود مالک جزپالک 7فرعی از ۴3۴اصلی 
شرقا " اول بطول 95متر دوم که تقریبا"شمالی است بطول ۱۲5متر مرزی به جاده خاکی حدفاصل با کوه 
جنوبا"بطول 5۲5متر مرزی به زمین خود مالک جز پالک 3فرعی از ۴3۴اصلی غربا "بطول ۱85متر مرزی 
به اراضی باقیمانده جز پالک ۴3۴ اصلی که برابر نظریه شماره۱۴۰۰/6۰/گ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ کارشناس 
رسمی دادگستری:مساحت شش دانگ پالک برابر 8۴۱9۰/۰5 متر مربع میباشد که شامل یک قطعه 
زمین زراعی ،یک هکتار گلخانه و یک باب انبار بوده ،در قسمت های غربی اراضی تسطیح نشده یافاقد 
کشت بوده ودر قسمت های دیگر ملک دارای سابقه کشت یا زیر کشت قرار دارد لذا با در نظر گرفتن 
موقعیت مکانی ،جمیع جهات موثر در موضوع ارزیابی ،عدم منع قانونی وشرعی جهت ارزیابی و تامین آب 
کافی ارزش شش دانگ پالک مورد مزایده ۲3.7۱6.5۱7.5۰۰ ریال بیست وسه میلیارد وهفتصد وشانزده 
میلیون وپانصد وهفده هزار پانصد ریال میباشد.که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده 
ازساعت 9 الی ۱۲ صبح روزچهارشنبه مورخه۱۴۰۱/۰۴/۱5 در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد وامالک 
جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع وبه باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از 
تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید 
میگردد ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه قبوض اب وبرق وتلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم 

از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد.
جوادفاریابی-ثبتاسنادوامالکشهرستانجیرفت

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(
آگهیمزایدهاموالغیرمنقول

شماره  رهنی  ومتمم   ۱38۴/۰5/3۰ 55۱9مورخ  شماره  رهنی  اسناد  بموجب 
۲883۲مورخ۱389/۰7/۲8 ومتمم رهنی شماره ۱8۰۰9مورخ۱386/۱۲/۲۲ دفترخانه اسناد رسمی 
شماره69 شهرجیرفت موضوع پرونده اجرائی کالسه 99۰۰۴۴8 له: بانک کشاورزی شعبه جیرفت 
علیه : آقای امیدابراهیم پور فرزند حسن به شماره ملی ۲99۱۴53۱76 بعنوان وام گیرنده و راهن 
تشکیل نظر به اینکه مدیون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده است در اجرای ماده 
واحده قانون اصالح ماده 3۴ اصالحی قانون ثبت مصوب ۱386 و مقررات ائین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت اسناد وامالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه 
ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام وپس از قطعیت ارزیابی بستانکارتقاضای 
ادامه عملیات اجرایی نسبت به مورد وثیقه ششدانگ پالک ثبتی ۲ فرعی از ۴3۴ اصلی واقع در 
اراضی دهنو بخش ۴5کرمان به مساحت ششدانگ 738۰۰ متر مربع که برابر نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری مساحت6۱83۲/۱۴ متر مربع اعالم گردیده به آدرس:جیرفت دهنو فتح 
المبین را مینماید لذا ملک فوق که ذیل ثبت شماره ۱8967صفحه578دفتر۱۱۱ محلی بنام امید 
ابراهیم پور ثبت وسند مالکیت آن نیز صادر وتسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود 
اربعه به شرح ذیل میباشد :شماال"بطول 5۴۰متر مرزی به زمین جزپالک 3فرعی از ۴3۴اصلی 
شرقا "به طول 73متر مربع به کوه جنوبا"بطول 55۰متر مرزی است به زمین جز پالک ۱فرعی 
از ۴3۴اصلی غربا "بطول ۲۱5متر مرزی به اراضی باقیمانده که برابر نظریه شماره۱۴۰۰/6۱/گ 
مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ کارشناس رسمی دادگستری:مساحت شش دانگ پالک برابر6۱83۲/۱۴ متر 
مربع میباشد که شامل بخشی زمین زراعی دارای سابقه کشت وبخشی تپه ماهور ودر قسمت 
غربی اراضی شیب دار وتسطیح نشده وجود دارد لذا با در نظر گرفتن موقعیت مکانی ،جمیع 
جهات موثر در موضوع ارزیابی ،عدم منع قانونی وشرعی جهت ارزیابی و تامین آب کافی ارزش 
شش دانگ پالک مورد مزایده 7.9۰6.57۱.۲۰۰ ریال هفت میلیارد نهصد وشش میلیون وپانصد 
وهفتاد ویک هزار ودویست ریال میباشد.که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده 
ازساعت 9 الی ۱۲ صبح روزدوشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱3 محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد وامالک 
جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع وبه باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده وپرداخت 
کلیه قبوض اب وبرق وتلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 

یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد.
جوادفاریابی-ثبتاسنادوامالکشهرستانجیرفت
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1ادامهازصفحۀ
حفرچاههایجدیدبرایتامینآبشربدرتابستانباانتقادکارشناسانروبهروشدهاست

از چاله به چاه 
محسنموسویخوانساری،کارشناسآب:وزارتنیرونبایدازترویجسیاستصرفهجوییدستبکشد

محسن موسوی خوانساری: در 
شهری مانند تهران که آب شرب 

مورد نیازش از 5 سد تامین 
می شود، سرانه ای که به هر نفر 

در طول شبانه روز تخصیص 
داده می شود 3۴۰ لیتر است در 

حالی که این عدد تا زمانی که 
به پشت کنتر هر واحد مسکونی 

برسد به ۲۴۰ تغییر می کند. 
این میزان 3۰ درصد هدر رفت 

آب که رقمی بی نهایت بزرگ 
است در سراسر کشور دیده 

می شود بنابراین آنچه اولویت 
پیدا می کند اصالح و نوسازی 

این شبکه است

|روزنامهنگار|

|ستارهحجتی|

شرکت آب و فاضالب در 
پاسخ به »پیام ما«: پروژه های 
مختلفی در محورهای مدیریت 
مصرف آب، حفر و تجهیز چاه، 
احداث مخازن ذخیره، اجرای 

خطوط انتقال آب، احداث 
تصفیه خانه و اجرای پروژه های 

ارتقای کیفی و تکمیل طرح های 
آبرسانی در حال اجراست

|  
رنا

 ای
 |

برجام؛فرصتیکهبرای
آبازدسترفت

طور  این  می توان  فعلی  شرایط  در  گرچه 
از  برداشت  چاره ای جز  دولت  کرد که  تصور 
اما  ندارد  زیرزمینی  آب  استراتژیک  ذخایر 
برجام فرصتی مغتنم بود تا پیش از آنکه دیر 
بهره وری  جدید،  فناوری های  با کمک  شود 
صنعت آب را افزایش داد. امروز تمام جهان 
برای کاهش میزان کاهش هدر رفت آب در 
شبکه که به دالیل گوناگونی روی می دهد از 
که  می کنند  استفاده  گوناگونی  فناوری های 
مشارکت  با  برجام  از  پس  بود  این  بر  قرار 
بین المللی متخصص در صنعت  شرکت های 

بیفتد. اتفاق  ایران هم  در  آب، 
دو  فناوری ها  این  از  استفاده  در  دولت 
بخش  مشارکت  جلب  یکی  دارد  راهکار 
از  استفاده  هم  دیگری  و  است  خصوصی 
در  خارجی  مختصص  شرکت های  ظرفیت 
بر  دوم  مورد  در   .BOT قراردادهای  قالب 
هم خوردن برجام این امکان را از بین برد. 
از  استفاده  یعنی  نخست  گزینه  برای  اما 
ظرفیت داخلی، دولت با مشکل کمبود منابع 
شرکت های  از  برخی  است.  روبه رو  مالی 
را  فناوری ها  این   هم  داخل کشور  در  آب 
اصالح  را  بتوانند شبکه  دارند که  اختیار  در 
مجهز  کارآمد  تجهیزات  به  را  سیستم  و 
بتواند  دولت  امروز  همین  از  اگر  اما  کنند. 
هم  را  اعتباری اش  و  مالی   چالش های 
به  اقدام  رفع کند و در پروژه های مشترک 
ایرادات شبکه توزیع آب شرب کند  اصالح 
حداقل به دو سال زمان نیاز دارد تا بتواند 
آن را به بهره وری استاندارد برساند. اما اگر 
این  در  می کنیم که  توجه  باشیم  واقع بین 
فاصله ما با فصول گرم و کم بارشی مواجه 
هستیم که باید برایشان چاره جویی شود.  
چشم  به  هرچیزی  از  بیش  آنچه  بنابراین 
می آید این است که ای کاش این برنامه 
سال ها پیش اجرا می شد و حداقل فرصت 
مغتنمی مانند برجام از دست نمی رفت. در 
دست درازی  از  تصمیم گیری  در  تعلل  این 
بیش از حد به مهم ترین ذخایر آبی کشور 
مسئله  به  همچنان  داریم  و  شدیم  ناگزیر 

می زنیم. دامن  آب 

خسارتبهنخلستانها
باقطعبرقچاههای

کشاورزی
شورای  مجلس  در  سراوان  مردم  نماینده 
چاه های  برق  قطع  کرد:  تاکید  اسالمی 
خسارات  خرما  کشت  فصل  در  کشاورزی 

می سازد. وارد  کشاورزان  به  گسترده ای 
تذکری  در  فاضلی  ملک  ایسنا؛  به گزارش 
دیروز  علنی  جلسه  جریان  در  شفاهی 
مجلس، بیان کرد: 7۰ درصد جمعیت حوزه 
انتخابیه  بنده به ویژه روستاییان از قطعی 
است  رنج می برند. فصل کشت خرما  برق 
می شود  باعث  آب  چاه های  برق  قطع  و 

شود. ریزش  دچار  خرما  محصول 
به وزرای کشاورزی و  او در تذکری خطاب 
نیرو تصریح کرد: قطع برق باید به صورت 
که  باشد  هدفمند  و  شده  برنامه ریزی 
خسارتی به کشاورزان وارد نشود و وزرا باید 

عمل کنند. بودند  داده  قول  آنچه  به 

و  رصد  قرارگاه های  جلسات  اساس  بر 
پایش و اعالم شرکت آبفای کشور،  ۲7۲ 
روبه رو  شرب  آب  چالش  با  امسال  شهر 
عمومی  روابط  از  ما«  »پیام  هستند. 
شرکت آب و فاضالب کشور پرسیده است 
بدون  می خواهد  چگونه  شرکت  این  که 
تنظم جدول قطع آب، منابع آب مورد نیاز 
را  تنش  دارای  روستاهای  و  شهرها  این 
تامین کند؟ روابط عمومی آبفای کشور در 
حداقل  به  منظور  به   « است:  پاسخ گفته 
ارائه بهترین خدمات،  رساندن مشکالت و 
پروژه های  شهرها  این  تمامی  برای 
مصرف  مدیریت  محورهای  در  مختلفی 
مخازن  احداث  چاه،  تجهیز  و  حفر  آب، 
احداث  آب،  انتقال  اجرای خطوط  ذخیره، 
ارتقای  پروژه های  اجرای  و  تصفیه خانه 
در  آبرسانی  طرح های  تکمیل  و  کیفی 

اجراست«. حال 
شرکت آب و فاضالب در بخش دیگری از 
برنامه های  »با  است:  گفته  پاسخ هایش 
هیچ  شرب  آب  انشاهللا  اجرا،  دست  در 

آبرسانی  تانکر  با  شهرهای کشور  از  کدام 
از  برخی  در  همچنین  شد.  نخواهد 
عدم  جمله  از  دالیلی  به  روستاهای کشور 
خشک  یا  آبرسانی  طرح های  تکمیل 
مورد  شرب  آب  آب،  تامین  منابع  شدن 
سیار  آبرسانی  تانکرهای  طریق  از  نیاز 
در  ماه  اردیبهشت  در  می شود.  تامین 
تحت  کشور  روستای   ۴953 مجموع 
توجه  با  که  بودند  سیار  آبرسانی  پوشش 
پیش بینی  امسال،  بارندگی  وضعیت  به 
می شود در تابستان به حدود 6۰۰۰ تا 7۰۰۰ 

کند«. پیدا  افزایش  روستا 
چنانکه از توضیحات شرکت آب و فاضالب 
کشور هم روشن است؛ حفر چاه های جدید 
تامین  برای  شرکت  این  اقدامات  از  یکی 
آب شرب شهرهای دارای تنش آبی است. 
مسئله حفر چاه جدید و یا تجهیز چاه های 
است  اقداماتی  جمله  از  قدیمی  متروک 
که وزارت نیرو در سال های گذشته هم به 
مشکل  رفع  در  فوریتی  راهکار  یک  عنوان 
روستایی  و  شهری  مشترکان  شرب  آب 

نه  گویی  که  برنامه ای  می شود.  استفاده 
در  کشور  باالدستی  برنامه های  با  فقط 
سیاست  با  بلکه  است  تضاد  در  آب  حوزه 

ندارد. همسویی  مصرف  مدیریت 
دارد.  هم  منتقدانی  سیاست  این  اما 
اردیبهشت ماه امسال بود که شبکه  اواخر 
تشکل های محیط زیستی و منابع طبیعی 
موضوعی  سیاست  این  به  نسبت  کشور 
در  انتقاد کرد.  آن  از  و  سرسختانه گرفت 
بود:  آمده  شبکه  این  بیانیه  از   بخشی 
آب  تأمین  برای  جدید  چاه های  »حفر 
راهبرد  یک  مصرف،  پیک  برهه های  در 
آب  تأمین  است.  غلط  کاماًل  اما  مرسوم 
نحوه  اما  است  جدی  اولویت  قطعًا  شرب 
موجب  نباید  اولویت  این  به  پرداختن 
که  شود  آبخوان هایی  به  مضاعف  فشار 
از  برداشت  مجاز  میزان  از  مدت هاست 
اینكه شوربختانه  آنها عبور کرده ایم. ضمن 
ریشه كن كننده   آفت  بر  عالوه  حاال  همین 
برداشت  درد كشنده   با  چاه های غیرمجاز، 
كه  روبه روییم  مجاز  چاه های  از  غیرمجاز 

حجم آن از غیرمجازها هم افزون است؛ و 
چه بسا نظارت جدی و اصالح همین یك 
تابستان ها  مدیریت  دغدغه  می تواند  مورد 
محیط  تشکل های  شبکه  کند«.  رفع 
درباره  کشور  طبیعی  منابع  و  زیستی 
راهکارهای جایگزین هم توصیه کرده بود: 
و  منصفانه  و  منطقی  راهکارهای  »یافتن 
تامین آب، همچون  برای  پایدار  البته  صد 
بدون  و  واقعی  مدیریت  و  بازچرخانی 
در  همواره  که  مصرف  یا  تقاضا  مماشات 
تنها  البته  و  بوده  برنامه ها  و  صدر شعارها 
متوقف  برنامه  و  شعار  همان  سطح  در 
عملیاتی  می بایست  قطعا  است،  مانده 
مدیریت  برای  اینكه  ضمن  شوند.  اجرا  و 
راهكارهای  هم،  كوتاه  مدت  در  بحران 
محل  از  مثال  طور  به  منعطف  و  ابتكاری 
در  موجود  چاه های  موقت  اجاره  یا  خرید 
بوده  افزایی  هم  و  هم فکری  قابل  دشت، 
خرید  اقتصادی  بار  همچون  موانعی  و 
مکان  تناسب  عدم  چاه،  حفر  جای  به 
شبکه  نیاز  مورد  نقاط  با  موجود  چاه های 

خرید  مسأله  بودن  زمان بر  شرب،  آب 
نسبت به حفر و…، همگی، با فرض قبول 
اولویت دادن به »نجات آب«، قابل  لزوم 

می رسند.« نظر  به  حل 

30درصدهدررفتدرشبکه
خوانساری،  موسوی  محسن 
کارشناس آب  بر این نظر است که درمان 
جستجو  دیگر  جایی  باید  را  مسئله  این 
سیاست  از  نباید  خوانساری  نظر  از  کرد. 
صرفه جویی در مصرف آب دست کشید. او 
از هدررفت آب در شبکه آبرسانی کشور به 
از مسائل اصلی اشاره می کند  عنوان یکی 
که  تهران  مانند  شهری  »در  می گوید:  و 
تامین  سد   5 از  نیازش  مورد  شرب  آب 
طول  در  نفر  هر  به  سرانه ای که  می شود، 
 3۴۰ می شود  داده  تخصیص  روز  شبانه 
تا زمانی  این عدد  لیتر است در حالی که 
که به پشت کنتر هر واحد مسکونی برسد 
 3۰ میزان  این  می کند.  تغییر   ۲۴۰ به 
بی نهایت  رقمی  که  آب  رفت  هدر  درصد 
بزرگ است در سراسر کشور دیده می شود 
بنابراین آنچه اولویت پیدا می کند اصالح 

است«.  شبکه  این  نوسازی  و 

نیست راهحل بیشتر آب تامین
بیشتر  »عرضه  خوانساری  نظر  از 
کارشناس  این  ندارد.  پایانی  هرگز  آب« 
می گوید  نیرو  وزارت  نقد  در  آب  حوزه 
آب،  منابع  مدیریت  برای  وزارتخانه  این 
نوآورانه ای  مدیریت  و  اقدام خالقانه  هیچ 
بیش  ما  حاضر  حال  »در  نمی کند: 
از  را  مصرفی  شرب  آب  از  درصد   5۰ از 
بی توجه  می کنیم  تامین  زیرزمینی  آب 
آب  ذخایر  از  زیادی  بخش  ما  اینکه  به 
آنچه  یعنی  خود،  استاتیک  زیرزمینی 
استفاده  هم  را  ماست  آیندگان  به  متعلق 
حفر  چاه  اگر  ما  که  ایده  این  کرده ایم. 
اشتباه  نداریم  کنیم مشکلی در آب شرب 
به   ، وزارتخانه  سیاست های  این  و  است 
تاکید  هم  باز  می کند.  افزوده  آب  بحران 
می کنم که دنبال کردن سیاست تامین که 
در وزارتخانه در پیش گرفته است مسیری 
اضافه  باید  هم  را  نکته  این  بی انتهاست. 
کنیم که این گشاده دستی در برداشت از 
آب های زیرزمینی هم جوابگو نخواهد بود 
و پاییز ۱۴۰۱ یکی از سخت ترین برهه های 

است«. آب  مسئله  در  ما 
عملکرد  و  وزارتخانه  سیاست های  گویی 
به  مصرف  مدیریت  حوزه  در  مسئوالن 
خوانساری  است.   شده  سپرده  فراموشی 
را  شده  فراموش  بخش های  این  از  یکی 
»وزارتخانه  می داند:  سبز  فضای  آبیاری 
شهرداری ها  که  کند  تکلیف  می تواند 
موظفند  خود  شهر  فضا  آبیاری  برای 
چنین  حتی  اما  کنند.  فعالیت  شب  در  
به  و  نمی دهد  انجام  هم  ساده ای  اقدام 
آب  جدا کردن  می کند.  حفر  چاه  جایش 
مصارف  سایر  با  شرب  قابل  شده  تصفیه 
صحیح  الگوی  تصحیح  شهری  و  خانگی 
مردم  فقط  نه  بخش ها  هم  در  مصرف  در 
فرسوده  شبکه  نوسازی  و  اصالح  عادی، 
آب  وسایلی که  مدرن کردن  و  آب  انتقال 
است  کارهایی  راه  از  می کنند  استفاده 
توضیحات  شود«.  انجام  سریع  باید  که 
شرکت آب و فاضالب کشور نشان می دهد 
آب  تامین  برای  آب  بخش  مدیران  که 
اما  دارند  دغدغه  روستاها  و  شرب شهرها 
این  می دهند  چنان که کارشناسان هشدار 
سیاست  تشدید  به  منتج  نباید  دغدغه ها 
سفره های  از  برداشت  افزایش  اشتباه 

شود.  زیرزمینی  آب  نحیف 

قطعطوالنیآبشربدرشهرهاوروستاهادرروزهایگرمتابستاندوسالگذشتهوضعیتبغرنجیرادربسیاریازنقاطکشورپدید
آوردهبود.شهرونداندرشهرهاییازنقاطمختلفکشورنهفقطدرخانههاوفضاهایخدماتیبلکهحتیدرمراکزحساسیمانند
بیمارستانهاباچالشگستردهکمبودونبودآبروبهروشدهبودندتاجاییکهحتیدریکمورد،تابستانسالگذشته،شرکتآبو
فاضالبگلستانناچاربهحفرچاهوایجادمدارجدیدیبرایآبرسانیبهدوبیمارستان5آذروصیادشیرازیدرگرگانمرکزایناستان

شد.وضعیتیکهنهازسویمسئوالنونهشهروندان،پیشبینینمیشد.
اماتابستانامسالقراراستدرشهرهاوروستاهایکشورقطعآبازپیشاعالمشدهرخندهد.اتابکجعفری،مدیرعاملشرکتآب
وفاضالباینخبررااعالمکرده.اوبااشارهبهاینکه272شهرکشورباتنشآبیروبهروهستندگفتهاستبایدمنابعآبرامدیریت
کنیمزیراایناحتمالوجودداردکهتعداداینشهرهاتا600شهرافزایشیابد.حاالسوالایناستدرشرایطیکهسدهایکشور
20درصدکمترازپارسالآبدارندوسفرههایآبزیرزمینیبراثرکمبودبارشهاپایینتررفتهاند،شرکتآبوفاضالبکشورچگونه

میخواهدبدونقطعآبازاینبحرانعبورکند؟

1-محلتأمیناعتبار:بصورتمشارکتوسرمایهگذاری
2-متقاضیانواجدشرایطمیتواننداسنادفراخوانراازآخرین
تاریخانتشارآگهیدرروزنامهکثیراالنتشاردرمقابلفیشواریزی
بهمبلغ2/000/000ریالبهشمارهحسابسپهر0106630749002
ورزش میدان شعبه صادرات بانک نزد اردبیل شهرداری بنام
ازسازمانسرمایهگذاریومشارکتهایمردمیواقعدراردبیل
خیابانمالکاشترساختمانسرمایهگذاریخریداریکنندمبلغ
واریزیشدهغیرقابلاسترداداستواطالعاتتكمیلیفراخوان
فوقازطریقوبسایتپایگاهملیاطالعرسانیمناقصاتكشور

بهآدرسhttp://iets.mporg.irقابلدسترسیمیباشد.
3-شرایطشرکتدرفراخوان:پیشنهاددهندگانمبلغتضمینبه
مبلغ100/000/000ریالرابهشمارهحسابسپهر0106630762004
بنامشهرداریاردبیلنزدبانکصادراتشعبهمیدانورزشواریز
وفیشواریزیویابههمانمبلغضمانتنامهبانکیرادرپاکت
تضمین)پاکتالف(مدارکمربوطهوسوابقکاریوشرایط
فراخوانرادر)پاکتب(وبرگپیشنهادقیمتبدونتعدیلو
مابهالتفاوتمصالح)پاکتج(ومجموعرادرپاکتلفافو

مهرشدهتحویلنمایند.
اینکهعقدقراردادمشارکتبصورتطرحواجراء 4-بهجهت
خواهدبودلذااشخاصحقیقیوحقوقیواجدشرایطدارایتوان
فنیومالیورزمهاجرایینسبتبهشرکتدرفراخواناقدام

نمایند.
5-شرایطشرکتکنندگاندرفراخوان:ازشرکتهاویاافرادواجد
شرایطکهدارایرزومهوتوانمالیوفنیهستنددعوتمیگردد
اسنادفراخوانراتا15روزپسازانتشارفراخوانوتاساعت13
بهنشانیاردبیل–خیابانمالکاشتر–ساختمانسرمایهگذاری
-دبیرخانهتحویلگرددپیشنهادهاییکهدیرترازاینمهلتتسلیم

گردددریافتنخواهدشد.
6-بدیهیاستشرکتدرفراخوانوارائهپیشنهادبهمنزلهقبول
شروطوتکالیفمقرردراسنادفراخوانبودهوشهرداریدرردیا

قبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست.
7-سایرجزئیاتوشرایطدراسنادفراخواندرجشدهاست.

شهردار اردبیل- محمود صفری

فراخوان عمومی 
شناسایی و جذب سرمایه گذار

شهرداریاردبیلدرنظرداردبرابرشیوهنامهسرمایهگذاریوبااستنادبهبندیکصورتجلسههیئتعالیسرمایهگذاری
مورخه1401/03/07اخذایدههایجدید،طراحیواجرادرزمینتحتمالکیتشهرداریموصوفبهروناکراباروش
مشارکتمدنی)طراحیواجراءEPC(بهاشخاصحقیقیوحقوقیواجدشرایط)دارایسرمایهوتوانفنیومالیانجام

کار(ازطریقفراخوانعمومیواگذارنماید.

مشخصات زمیننوع مشارکتعنوان پروژهردیف

اطالعات کلی زمین در اسناد فراخوان ارائه خواهد شدمدنیپروژه روناک )ارائه ایده های جدید و اجراء(۱

شماره: 6۲6۴6۴/75
تاریخ: ۱۴۰۱/۰3/۲8

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(آگهی
مزایدهاموالغیرمنقول

بموجب سندرهنی شماره 359۲5مورخ۱39۱/۱۱/۱۲ 
پرونده  موضوع  شهرجیرفت  شماره69  رسمی  اسناد  دفترخانه 
جیرفت  شعبه  کشاورزی  بانک  له:   99۰۰۲6۴ کالسه  اجرائی 
ملی  شماره  به  حسن  فرزند  پور  امیدابراهیم  آقای   : علیه 
۲99۱۴53۱76 بعنوان وام گیرنده و راهن تشکیل نظر به اینکه 
مدیون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند در اجرای 
ماده واحده قانون اصالح ماده 3۴ اصالحی قانون ثبت مصوب 
۱386 و مقررات ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
از  بستانکار  درخواست  به  بنا  وامالک کشور  اسناد  ثبت  قانون 
دادگستری  رسمی  توسط کارشناس  الزم  ارزیابی  وثیقه  مورد 
انجام وپس از قطعیت ارزیابی بستانکارتقاضای ادامه عملیات 
 ۱ ثبتی  پالک  ششدانگ  وثیقه  مورد  مازاد  به  نسبت  اجرایی 
۴5کرمان  بخش  دهنو  اراضی  در  واقع  اصلی   ۴3۴ از  فرعی 
آدرس:جیرفت  به  مربع  متر   7635۰ ششدانگ  مساحت  به 
ثبت  ذیل  که  فوق  ملک  لذا  مینماید  را  المبین  فتح  دهنو 
ثبت  پور  ابراهیم  امید  بنام  ۱8967صفحه575دفتر۱۱۱  شماره 
مزایده  به  است  وتسلیم گردیده  صادر  نیز  آن  مالکیت  وسند 
گذاشته میشود حدود اربعه به شرح ذیل میباشد :شماال"بطول 
 " پالک۴3۴اصلی شرقا  مالک  زمین خود  به  مرزی  55۰متر 
به  مرزی  5۲۲متر  "بطول  جنوبا  به کوه  مرزی  ۱۲5متر  بطول 
غربا"بطول  از۴3۴اصلی  6فرعی  پالک  جز  مالک  خود  زمین 
۱6۰متر مرزی به اراضی باقیمانده که برابر گزارش شماره۲33۱5 
دادگستری:الف-  رسمی  کارشناسان  مورخ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ 

مشخصات فیزیکی ملک بصورت ششدانگ که
حدود  شامل  مربع  75965.5۴متر  مساحت  به  ای  ۱-عرصه 
58965.5۴متر مربع اراضی شیب دار وتپه ماهور فاقد سابقه 
هموار  و  زراعی  اراضی  مربع  ۱7۰۰۰متر  وحدود  واحیا  کشت 
)ده  ۱۰.987.۲۴3.۲۰۰ریال  ارزش  به  مکفی  حقابه  جمعا"با 
میلیارد و نهصد وهشتاد وهفت میلیون ودویست وچهل وسه 

هزار ودویست ریال(

۲-اعیانی آن شامل ساختمان گاوداری با دیواری آجری وبلوک 
،سقف ایرانیت ،نازک کاری دیوارهاپالستر سیمان ،کف سیمان 
۴86متر  متراژحدود  به  فلزی  های  درب  دارای  و  شده  کاری 
مربع ،سازه های غیر مسقف موجود در محوطه گاوداری جهت 
هواخوری وتغذیه دام ها،دارای دیوار چینی بلوکی باروکار پالستر 
سیمان وکف سیمان کاری شده در فضایی به متراژحدود ۱۱5۰متر 
مربع ،سازه غیر مسقف محل شیر دوشی به متراژحدود۱۱3متر 
مربع دارای دیوارهای بلوکی ،روکار پالستر سیمان وکف سیمان 
کاری شده جمعا" به ارزش 7.36۰.۰۰۰.۰۰۰ریال )هفت میلیارد 

وسیصد وشصت میلیون ریال (
ب- ارزیابی ششدانگ ملک موصوف:

موضوع  در  موثر  جهات  .جمیع  مکانی  موقعیت  به  توجه  با 
)۱8.3۴7.۲۴3.۲۰۰(ریال)هیجده  مبلغ  جمعا"به  ارزیابی 
وسه  وچهل  ودویست  میلیون  وهفت  وچهل  وسیصد  میلیارد 
هزار ودویست ریال ( میباشد.که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین 
شنبه  روز  صبح   ۱۲ الی   9 ازساعت  مزایده  جلسه  میگردد 
اسناد  ثبت  اداره  ء  اجرا  شعبه  محل  در  مورخه۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 
باال  وبه  مذکور شروع  مبلغ  از  مزایده   " برگزار  وامالک جیرفت 
ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  حضور  و  ثبت  سپرده 
مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  است  مزایده 
ثبت  به حساب  مزایده  تاریخ  از  روز   5 را ظرف مدت  فروش 
تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
ابطال و تجدید  و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده 
میگرد ضمنا فروش نقدی بوده وپرداخت کلیه قبوض اب وبرق 
وتلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد.ضمنا"برابر 
مورد  ملک  محدوده  در  دادگستری  رسمی  گزارش کارشناسان 

ارزیابی هیچ گونه ساختمانی وجود ندارد.
جوادفاریابی-ثبتاسنادوامالکشهرستانجیرفت

آگهیموضوعماده3قانونو
ماده13آییننامهقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  زرند  شهرستان 
مشخصات  است.لذا  گردیده  محرز  متقاضیان 
به  زیر  بشرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان 
 ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  شود  می  روزآگهی 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در شهرستان زرند بخش ۱3 کرمان

بشماره  محمد  فرزند  بهاءالدینی  الهه  خانم 
سه  در  زرند  از  صادره   3۰8۰۱۲۲37۲ شناسنامه 
دانگ خانه به مساحت ششدانگ ۲۰۱.۰5 مترمربع 
از پالک 7565 اصلی واقع در زرند خیابان پرستار 
شمالی نبش کوچه ۱3 خریداری از مالک رسمی 

آقای سیدمرتضی عمرانی.
فرزند  بهاءآبادی  زاده  جمال  محمدعلی  آقای 
صادره   3۰8۰۱۱9۲58 شناسنامه  بشماره  حسین 
از زرند در سه دانگ خانه به مساحت ششدانگ 
در  واقع  اصلی   7565 پالک  از  مترمربع   ۲۰۱.۰5
 ۱3 کوچه  نبش  شمالی  پرستار  خیابان  زرند 
سیدمرتضی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 

عمرانی.م الف 37
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/3/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۴/۱

حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادو
امالکشهرستانزرند
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کاهش19درصدیذخایرآبیسدهایتهران
با کاهش  تهران  سدهای  آبی  ذخایر  حجم 
با روز  ۱۴6 میلیون متر مکعبی در مقایسه 
به حدود 6۴۰ میلیون  مشابه سال گذشته، 

است. رسیده  مترمکعب 
مدیر  شهریاری،  محمد  تسنیم،  به گزارش 
تاسیسات  از  نگهداری  و  بهره برداری  دفتر 
تهران  منطقه ای  آب  شرکت  برقابی  و  آبی 
مخازن  در  موجود  آب  حجم  کرد:  عنوان 
با  تهران  استان  آب  تامین کننده  سدهای 

کاهش ۱۴6 میلیون مترمکعبی در مقایسه 
با روز مشابه سال گذشته مواجه بوده و به 
حدود 6۴۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
مخازن  در  موجود  آب  حجم  افزود:  او 
با  تاکنون  تهران  استان  پنجگانه  سدهای 
کاهش ۱۴6 میلیون مترمکعبی در مقایسه 
زمان  مترمکعبی  میلیون   786 حجم  با 
به حدود 6۴۰ میلیون  مشابه سال گذشته، 

رسید. مترمکعب 

شهریاری با اشاره به اینکه میزان بارندگی ها 
 ۱8۰.۱ تاکنون  جاری  آبی  سال  ابتدای  از 
میلیمتر بوده است ، عنوان کرد: این میزان در 
مدت مشابه سال آبی گذشته ۲66 میلیمتر 
بوده که با کاهش 3۲ درصدی مواجه است.
دریاچه  به  ورودی  آب  حجم  داد:  ادامه  او 
آبی  سال  ابتدای  از  تهران  استان  سدهای 
جاری تاکنون 93۴ میلیون مترمکعب بوده 
که با کاهش ۱9 درصدی در مقایسه با زمان 

است. آبی گذشته همراه  مشابه سال 
شهریاری در خصوص آمار آب ذخیره موجود 
استان،  آب شرب  تامین کننده  در سدهای 
حال  در  امیرکبیر  سد  آب  حجم  بیان کرد: 
حاضر حدود ۱35 میلیون مترمکعب است، 
روز  در  میزان  این  است که  حالی  در  این 
میلیون مترمکعب   ۱8۰ مشابه سال گذشته 
بوده است. حجم ذخیره سد طالقان از ۲9۱ 
  ۲6۲ به  در سال گذشته  مترمکعب  میلیون 
ماملو  سد  آب  حجم  و  مترمکعب  میلیون 

میلیون   6۲ به  مترمکعب  میلیون   ۱۰3 از 
است. رسیده  مترمکعب 

الر  سد  آب  ذخیره  فعلی  حجم  او گفت: 
۱۲۲ میلیون مترمکعب است که در مقایسه 
مترمکعبی  میلیون   ۱5۱ موجودی  با 
را  کاهش  مترمکعب  میلیون   ۲9 پارسال، 
حجم  نیز  لتیان  سد  در  و  می دهد  نشان 
بوده  مکعب  متر  میلیون   6۰ فعلی  ذخیره 
سال  مشابه  روز  ذخیره  با  برابر  تقریبا  که 

است. گذشته 

همراه  انقالب  از  پس  مقدم  زند  محمود 
خواست  با  و  مذاکره کننده  هیات  با 
تا  رفت  کردستان  به  بازرگان  مهندس 
شناسایی  را  مردم  خواسته های  و  مسائل 
به  نزدیک  خلخالی که  دخالت  با  اما  کند 
ناتمام  بود این کار  او  دستگیری و کشتن 
سحابی  مهندس  حکم  با  سپس  و  ماند 
رئیس سازمان برنامه نیز اخراج شد و از 
داشته  زندگی  در  شرایط سختی  پس  آن 
ویالیی اش  خانه  از  شد  مجبور  و  است 

درکه  محله  در  زندگی  به  فردوس  باغ  در 
بیاید. در توصیف درکه در سی سال پیش 
زندمقدم یاد می کند که » آن موقع که من 
یک  بود  باغ  اینجا  تمام  آمدم  درکه  به 
جاده باریک که از درکه به تهران می رفتن 
زمان  آن  وایمیستادن  پایین  اتوبوس ها 
درکه خیلی دور افتاده بود و تنها یک بنز 
مسافران  و  درکه  در  می کرد  مسافرکشی 
تاراج  تکه  تکه  را  درکه  اما  داشت،  کمی 

خوردند«. و  کردند 

تضاد  و  فقر  » متاسفانه  می گوید  او 
و  دارد  وجود  هنوز  درکه  در  طبقاتی 
و  محله  توریستی  موقعیت  علی رغم 
و  فقیر  مردم  هنوز  تهران،  پیشرفت 
محله ای  دارد«.  وجود  محله  در  نیازمند 
افراد بسیار برخورداری  اینکه  که علی رغم 
هم  برخوردار  و کمتر  نیازمند  مردم  دارد، 
و  خیر  افراد  نیستند  کم  اگرچه  دارد. 
مردم دوستی که به فکر همسایگان خود 
هستند و به صورت داوطلبانه در کمک به 

محرومین محله قدم برمی دارند و دست 
محله  می کنند.  دراز  سویشان  به  یاری 
خوبی  بسیار  موقعیت  به  توجه  با  درکه 
جغرافیای  و  هوایی  و  آب  لحاظ  به  که 
برای  محلی  می تواند  راحتی  به  دارد 
نیازمند  افراد  درآمدزایی ساکنین به ویژه 
فقط  متاسفانه  اما  باشد  برخوردار  و کمتر 
توانستند  درکه  اهالی  از  محدودی  تعداد 
کسب  برای  موجود  پتانسیل  این  از 
که  مهمی  مساله  شوند.  بهره مند  درآمد 
مرتبط  نهادهای  و  مسئوالن  بی توجهی  با 
هرچه  طبقاتی  تضاد  و  شکاف  باعث 
با یکدیگر شده است. بیشتر مردم محله 
محله ای  به  درکه  محله  حاضر  حال  در 
تبدیل شده که ساکنانش از انواع آلودگی 
اتومبیل  ازدحام  و  صوتی، محیط  زیستی 
ها و نبود جای پارک به ویژه اواخر هفته 

هستند. ناراضی 
شرایط  ابتدا  در  درکه  در  مقدم  زند  خانه 
اینگونه  را  خانه اش  او  نداشت،  خوبی 
نداشت  هیچی  »اول  می کند :  توصیف 
داشت،پله ها  زده  آفت  آلوی  درخت  یک 
و  خاکریز  صورت  به  و  روستایی   کامال 
بسیار  کنونی  حوض  بود.  خرابه  تقریبا 
عمیق بود. یک خانمی که از دوستان بود 
حوض  در  افتاد  پسرش  آمد،  خانه ام  به 
تصمیم  بعد  به  روز  آن  از  و  شد  خفه  و 
معمار  کنم.  عمق  کم  را  حوض  گرفتم 
مساله  را کم کرد.  حوض  عمق  و  آوردم 
بود. وقتی می خواستم  سنگ فرش هم 
بیشتر  میلیون   ۱۲ من  بخرم  را  خانه 
پایان کار  روی  تاکیدم  فقط  و  نداشتم 
بود و حتی خانه مجاور از پایان کار من 

گرفت.« کار  پایان 
را  احمد  آل  جالل  زنده یاد  مقدم،  زند 
بلوچ  حکایت  نوشتن  برای  مشوقش 
اداره  رئیس  مقدم  تیمسار  از  و  می داند 
وزیر  پارسا  رو  فرخ  و  ژاندارمری  دوم 
حامیان  عنوان  به  پرورش  و  آموزش 
نام  بلوچستان  و  سیستان  در  اقداماتش 
آن  نشانگر  بلوچستان  او  نظر  از  می برد. 
است که توسعه آن چیزی نیست که در 
می آید.  بودجه  و  برنامه  سازمان  جداول 
موجب  شد  کنارک  بندر  در  اقداماتی که 
از  را  مردم  از  بخشی  و  شد  توسعه هایی 
کپر  در  عمده  بخش  اما  آورد  بیرون  کپر 
ماندند و در همان شرایط به زندگی خود 

دادند. ادامه 
تسهیلگر  عنوان  به  من  تجربه ای که  البته 
داشته ام  دلگان  شهرستان  بلوچستان  در 
سطح  و  زندگی  اوضاع  بگویم  باید 
که  چیزی  آن  از  بلوچستان  مردم  رفاه 
و  کرده  تجربه  سال ها  آنها  در  زندمقدم 
تغییر  است  نوشته  درباره اش کتاب  حتی 
با  آنها  اقتصادی  شرایط  و  نکرده  چندانی 
هم  وخیم تر  جغرافیای  موقعیت  به  توجه 

شده است. با اینکه کم نیستند افراد فعال 
در  حاضرند  مقدم که  زند  مانند  خیری  و 
بهداشت،  خانه  مدرسه،  دانشگاه،  آنجا 
بسازند.  و...  بهداشتی  سرویس  حمام، 
بلوچستان  مردم  بیشتر  که  مساله ای  اما 
شرایط  بیکاری،  است  کرده  درگیر  را 
زیرساخت های  کمبود  و  اقتصادی  بد 
اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  برای  الزم 
است.  با اینکه در زمان ریاست جمهوری 
برای  روستاها  از  برخی  در  احمدی نژاد 
واحدهای  کپرها  کنار  در  بلوچ  افراد  رفاه 
دلیل  به  اما  شد،  ساخته  مسکونی 
اقلیمی  نیازهای  و  عادات  به  بی توجهی 
نگرفت. قرار  استقبال  مورد  منطقه  مردم 

 به عنوان مثال گرمای بسیار زیاد و نداشتن 
سرمایشی  وسایل  مانند  کافی  امکانات 
بسیاری از آنها خانه های نوساز را رها و آن 
به  برای زندگی  انباری تبدیل کردند و  به  را 
کپرهایشان که از جنس حصیر و برگ درخت 
نخل است بازگشتند که داخلش در طول روز 
خنک بود و گرمای کمتری را به خود جذب 
می کرد. نکته قابل توجه در بلوچستان این 
است که کپرنشینی واقعیت انکار نشدنی و 
نمادی از فرهنگ و آداب و رسوم مردم آن 
خاص  شرایط  دهنده  نشان  است که  خطه 
اگر  است.  جغرافیای  و  فرهنگی  اجتماعی ، 
امروزه  با گذشت سال ها  چه می توان گفت 
و  فقر  دالیل کپرنشینی  اصلی ترین  از  یکی 

است. شدید  محرومیت 
سال ها  که  است  پژوهشگری  مقدم  زند 
راهنما  عنوان  به  غنی اش  آثار  از  می توان 
در  پژوهش  و  کار  در  اتکا  قابل  منبعی  و 

برد.  بهره  شهری  و  اجتماعی  عرصه 

گزارشیازدیداربامحمودزندمقدم

 روایت اجتماعی جغرافیای مکان، محله، منطقه
 از درکه تا بلوچستان

فدراسیونصنعتآبایران:

اصالحالگویمصرفتنها
راهعبورازکمآبیاست

عنوان  به  تیرماه که  اول  هفته  با  همزمان 
تعیین  آب  مصرف  در  صرفه جویی  هفته 
ایران  آب  صنعت  فدراسیون  است؛  شده 
بیانیه ا ی صادر کرد.  این تشکل با اشاره به 
تشدید تنش آبی و خطر پیامدهای کم آبی 
و خشکسالی  در کشور، همچنان مدیریت 
مصرف و صرفه جویی مهمترین روش عبور 
صنعت  فدراسیون  است.  دانسته  بحران  از 
آب با اشاره به اینکه اکنون جهان با مساله 
روبه رو  آن  از  ناشی  مخاطرات  و  آبی  کم 
ایران اشاره کرده و گفته  به وضعیت  است 
برای  ما  از  و نقش هر کدام  است: »سهم 
مقابله با این بحران چیست؟ آیا می توانیم  
هر گونه  موقعیت کشورمان  به  توجه  بدون 
ویژه  به  انرژی  منابع  از  داریم  دوست  که 
تا به حال تصاویر  آیا  آب استفاده کنیم؟! 
دیده ایم؟  را  خشکسالی  زده  سرزمین های 
فکر  آب  بدون  ایران  به  نیست کمی  بهتر 
کنیم؟ آیا وضعیت این روزهای دریاچه های 
رودخانه های  یا  و...  بختگان  ارومیه، 
زاینده رود، ارس، کرخه و یا دز را نمی بینیم؟  
سدهای  ذخایر  تاسف بار  وضعیت  از  آیا 
فرونشست  از  هستیم؟  مطلع  کشورمان 
از  آب  بی رویه  برداشت  از  ناشی  زمین 
فقط  بدون شک  چطور؟   زیرزمینی  منابع 
اندکی   و فقط  بله فقط  اندکی،  است  کافی 
پیشه کنیم  را  آب  مصرف  در  صرفه جویی 
روز.« در طول  آب  لیوان  یک  در حد  حتی 
دیگری  بخش  در  آب  صنعت  فدراسیون 
آنجایی که  »از  است:  آورده  بیانیه اش  از 
متوسط حجم کل آب ساالنه کشور رقمی 
ثابت است، تقاضا برای آب به  علت رشد 
بی رویه  توسعه  جمعیت،  باالی  نسبتًا 
در  صنعت  و  شهرنشینی  کشاورزی، 
قابل  آب  سرانه  متوسط  اخیر،  سال های 
تجدید کشور را تقلیل داده است، به طوری 
که این رقم از حدود 55۰۰ مترمکعب در 
سال ۱3۴۰، به حدود 3۴۰۰ مترمکعب در 
سال ۱357، و حدود ۲5۰۰ مترمکعب در 
سال  در  مکعب  متر   ۲۱۰۰ و   ۱367 سال 
با  میزان  این  است.  یافته  ۱376 کاهش 
با  جمعیت کشور  افزایش  روند  به  توجه 
به حدود  نرخ فعلی رشد در سال ۱385 
به   ۱۴۰۰ سال   در  و  مکعب  متر   ۱75۰
حدود ۱3۰۰ متر مکعب تنزل  یافته است. 
منطقه  ای  آشکار  تفاوت های  از  نظر  صرف 
مناطق خشک  طیف گسترده  و  کشور  در 
نظیر سواحل خلیج فارس و دریای عمان، 
نیمه شرقی کشور از خراسان تا سیستان 
بلوچستان و نیز حوضه های مرکزی که  و 
از  میزان سرانه آب قابل تجدید در آن ها 
پایین تر  مراتب  به  کشور  متوسط  میزان 
آب کشور  سرانه  متوسط  ارقام  است که 
ایران  ورود  مفهوم  به  آینده  سال های  در 
 ۱۴۱5 سال  در  جدی  آبی  مرحله کم  به 
گزارش های  اساس  بر  است.  شمسی 
ما  کشور  در  آب  رفت  هدر  میزان  موجود 
این  حالی که  در  است  درصد   3۰ تا   ۲8
مقدار اتالف در دنیا 9 تا ۱۲ درصد گزارش 
آن  اصلی  عوامل  از  یکی  که  است  شده 
برداشت های غیر مجاز از شبکه آب رسانی 
شبکه های  و  آب  تاسیسات  فرسودگی  و 
آبرسانی است. اصالح الگوی مصرف، تنها 

است«. بحران کم آبی  از  برای گذر  راه 
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زند مقدم، زنده یاد جالل آل احمد را 
مشوقش برای نوشتن حکایت بلوچ 

می داند و از تیمسار مقدم رئیس اداره 
دوم ژاندارمری و فرخ رو پارسا وزیر 
آموزش و پرورش به عنوان حامیان 
اقداماتش در سیستان و بلوچستان 

نام می برد. از نظر او بلوچستان نشانگر 
آن است که توسعه آن چیزی نیست 
که در جداول سازمان برنامه و بودجه 

می آید. اقداماتی که در بندر کنارک شد 
موجب توسعه هایی شد و بخشی از 
مردم را از کپر بیرون آورد اما بخش 

عمده در کپر ماندند و در همان شرایط 
به زندگی خود ادامه دادند
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شرکتگازاستانآذربایجانغربیدرنظرداردمناقصهبامشخصاتزیرراازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(برگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاری
مناقصه)دریافتاستعالمارزیابیکیفی،ارائهاسنادارزیابیکیفی،دریافتمابقیاسنادمناقصه،ارائهپیشنهادقیمت،مهروامضایاسنادمناقصه،بازگشایی

پاکتها(بصورتالکترونیکیوازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(انجامخواهدگرفت.

1-مناقصهگزار:شركتگازاستانآذربایجانغربی
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مالهوت،سرچاوهوبردهسپیان(بهشرحذیل:
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انشعابتجاریوخانگیپلیاتیلنی

3-محلاجرایپروژه:شهرستانسردشت
4-استاندارداجرایکار:مطابقمشخصاتفنیواستانداردهایپذیرفتهشدهشرکتملیگازایران

5-شرایطمتقاضیان:
-داشتنشخصیتحقوقی

-داشتنگواهیصالحیتمعتبرپایهسهیاباالتردررشتهتاسیساتوتجهیزاتازسازمانبرنامهوبودجه
-داشتنظرفیتخالیارجاعکار

-توانائیتهیهوتسلیمانواعضمانتنامههایموردنیاز
6-نحوهدریافتکاربرگهایاستعالمارزیابی:ازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(
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بهتعدادیکایستگاه
بهتعدادیکایستگاه

بهتعداددوایستگاه
بهتعداد1206انشعاب

7-مهلتزمانیدریافتکاربرگهایاستعالم
ارزیابی:ساعت16تاریخ1401/04/07

اسناد و کاربرگها بارگذاری و ارائه زمانی مهلت -8
استعالمارزیابی:ساعت16تاریخ1401/04/21

تدارکات سامانه  در شده ثبت مناقصه شماره -9
الکترونیکیدولت)ستاد(:2001091931000072

مطابق : مناقصه در تضمینشركت مبلغ و نوع -10
مصوبهشـماره123402/ت50659همـورخ94/9/22
هیاتوزیرانواصالحیههایبعدیآنخواهدبود.

مناقصهگرانمی : مناقصهگزار تماس اطالعات -11
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شماره33477170-044تماسیاازطریقنمابرشماره

33444475-044مکاتبهنمایند.
خیابان ، ارومیه در واقع قراردادها امور دفتر آدرس:
مولوی،شركتگازاستانآذربایجانغربی،طبقهاول،

اتاق102
مسئولیتاطالعازروندبرگزاریالکترونیکیمناقصهو
کنترلهایالزمبرعهدهمناقصهگرانمیباشد.برای
آگاهیازاخبار،آگهیهایمناقصه،مزایدهوعملكرد
شركتگازاستانآذربایجانغربیمیتوانیدبهكانال
@WAZARGAS آدرس به سروش رسان پیام

مراجعهفرمایید.
تاریخانتشارنوبتاول:1401/03/30
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دریافت اسناد
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تا پایان وقت اداری تاریخ  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴زمان

گشایش پیشنهادها 
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادهامکان

ساعت  ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱5زمان

توضیحات:

شناسه آگهی:ٰ ۱339677
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فارس

و  راه  وزیر  معاون  و  بازآفرینی شهری  مدیرعامل شرکت 
شهرسازی با بیان اینکه با روند موجود به جایی نمی رسیم و 
در حوزه بازآفرینی باید اقدام تحولی انجام شود، گفت: دولت 
و شهرداری ها به تنهایی نمی توانند کاری در حوزه بازآفرینی 
ستاد  در  خرداد   3۱ سه شنبه  آیینی  دهند.محمد  انجام 
بازآفرینی شهری فارس با بیان اینکه متقاعدسازی و توجیه 
مردم برای مشارکت در بازآفرینی باید انجام شود، گفت: 
گروه های جهادی تخصصی و دفاتر تسهیلگری باید همراهی 
مردم را تسهیل کنند. دو نکته کلیدی در امر بازآفرینی داریم 
یکی اینکه مردم متقاعد شوند و دیگر اینکه فضای تشویقی 

برای سرمایه گذار و انبوه ساز ایجاد شود.
روبه رو  نامعادله  یک  با  امروز  اینکه  بیان  با  همچنین  او 
هستیم، افزود: سود متعارفی برای سرمایه گذار باید تامین 
شود همچنین باید بسته تشویقی جامع در نظر گرفته شود 
به ویژه در بحث مجوزهای اداری که براساس قانون ۲ هفته 

است اما گاه تا ۱7 ماه طول می کشد.
آیینی با بیان اینکه اعطای مجوزهای اداری نباید بیشتر از ۲ 
ماه شود، عنوان کرد: طوالنی شدن این پروسه سرمایه گذاری 

قرار می دهد همچنین  تاثیر  را تحت  بازآفرینی  زمینه  در 
تخفیف شهرداری ها از دیگر موارد است که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
را  تخفیف  معادل  است  مکلف  دولت  اینکه  بیان  با  او 
فارس  در  است که  این  ما  انتظار  عنوان کرد:  برگرداند، 
شهرداری ها ۱۰۰ درصد تخفیف دهند و یک ماهه مجوز 
صادر شود.برای حمایت مالی از سازندگان و مالکان نیز 
امکانی در نظر گرفته شده که براساس آن سازندگان حق 
دارند از ودیعه اسکان موقت استفاده کنند تا پول کمتری 

برای جابه جایی هزینه کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اعطای تسهیالت 
بانکی نیز گفت: یک منبع تسهیالت ویژه نوسازی در نظر 
گرفته شده که در شهرها این رقم متفاوت است اما ۱5۰ 
سود،  درصدی  با  مابقی  و  است  درصد  صفر  آن  میلیون 
تسهیالت  تسهیالت،  دوم  می شود.منبع  داده  تسهیالت 
نهضت ملی است که در بافت فرسوده بدون شرایط نهضت 
ملی هم قابل پرداخت و با نرخ ۱8 درصد و بازپرداخت ۲۰ 

است. ساله 

معاونوزیرراهوشهرسازی:

بازآفرینیباروندموجودبهجایینمیرسد

محمد توکلی| مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت: دوره چهار روزه آموزشی اصول کمک های اولیه و پیشرفته امداد و نجات 
با هدف باال بردن آمادگی رویارویی با حوادث احتمالی و شناخت نقاط خطر و ریسک 
در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری برگزار شد .عباس خلیل پور 
مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با اشاره به 
مفید بودن دوره ها و کالس های آموزشی با هدف آمادگی و باال بردن سطح کیفی کار در 
شرکت، بیان کرد: این دوره های آموزشی با هدف باال بردن آمادگی رویارویی با حوادث 

احتمالی  کارکنان از تاریخ ۲۲/3/۱۴۰۱ تا ۲5/3/۱۴۰۱ به مدت چهار روز برگزار شد .
عباس خلیل پور تعدد و تنوع سرفصل های آموزشی ویژه آموزش اصول کمک های 
اصول  آموزشی  دوره  داد:  ادامه  و  برشمرد  را  نجات  و  امداد  پیشرفته  و  اولیه 
کمک های اولیه و پیشرفته امداد و نجات در دو دوره دو روزه با 6۱ شرکت کننده 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  در  آموزش  ساعت  نفر   ۱95۲ و 
ساری برگزار شد .خلیل پور تاکید کرد: سرفصل های این دوره شامل برق گرفتگی، 
تجهیزات امداد، تصادفات، حریق و ... که با استاد مجرب توسط واحد آموزش 

منطقه ساری برگزار شد . 

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: یک 
هزار و 5۱ میلیارد ریال برای ایمن سازی و بهسازی محورهای ارتباطی این استان در 

سه ماهه اول امسال هزینه شده است.
منصور نصرتی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در جهت ایمن 
سازی محورهای مواصالتی استان و جداسازی ترافیک رفت و برگشت برای 
کاهش تصادفات برنامه نصب نیوجرسی مفصلی بتنی در محورهای پرتردد 
استان از آغاز سال جاری جزو برنامه های مهم بوده و بر این اساس 5۰۰ متر 
ترافیک  پر  اعتبار در محورهای  ریال  با ۴۰۰ میلیارد  بتنی  نیوجرسی مفصلی 
استان نصب شده است. وی اظهار کرد: همچنین در این مدت یک هزار و 3۰۰ 
کیلومتر خط کشی با ۲5۰ میلیارد ریال اعتبار، نگهداری چراغ های چشمک زن 
سطح استان به تعداد ۴۰۰ دستگاه با ۱3 میلیارد ریال اعتبار و نگهداری سیستم 
روشنایی محورهای مواصالتی استان با ۲7 میلیارد اعتبار انجام شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: 
در همین مدت برای ایمن سازی محورهای ارتباطی استان اقدام به نصب و 

بهسازی 35۰ عدد تابلو و عالئم با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار انجام شده است.

پیام ما-  مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: توفیق صنعت حفاری در کشور 
و دستاورد های این شرکت در چهل سال گذشته تبیین و نقشه راه سند تحول اجرایی 
می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، دکتر حمید رضا گلپایگانی 
در آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت، با بیان اینکه جهاد 
تبیین مختص دستگاه های سیاسی و آموزشی نیست و این امر وظیفه ای است بر 
دوش تمامی سازمان ها و نهاد ها، که باید به طور صحیح مدیریت، اجرایی و راهبردی 
شود، افزود: تبیین عملکرد، برنامه ها و دستاورد های سازمان بر عهده بسیج شرکت 
گذاشته شده تا با همکاری و هم افزایی مدیران، متخصصان، کارشناسان و شرکت های 
دانش بنیان، صعود ۴۰ ساله صنعت حفاری کشور از نقطه صفر و وابستگی کامل تا 
وضعیت کنونی از نظر توان علمی، دانش فنی، توانمندی تجهیزاتی،  پژوهش و ساخت 

داخل، خود باوری، قطع وابستگی و خود اتکایی و ...را تبیین و منتشر کند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به تاریخچه صنعت حفاری در کشور و 
تاسیس شرکت ملی حفاری ایران به فرمان امام خمینی )ره(، اظهار کرد: با گذشت 
چهار دهه از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، شاهد پیشرفت های چشمگیری در 

این صنعت راهبردی هستیم.

1952نفرساعتآموزش
اصولکمکهایاولیه

هزینههزارمیلیاردریالی
برایایمنسازیجادههایآذربایجانغربی

شرکتملیحفاریایراندرچهلسال
گذشته؛ازفرشتاعرش

|مازندران| |آذربایجانغربی| |صنعت|

آغازعملیاتاجرایی
آسفالتمحور
قم-جعفریه

محمد توکلی،قم-  مدیرکل راه و شهرسازی 
آسفالت  اجرایی  عملیات  گفت:  قم  استان 
محور قم جعفریه به طول ۱۰ کیلومتر آغاز شد. 
محمد صادقی اظهارداشت: با توجه به اهمیت 
محور بزرگراهی قم-جعفریه در راه دسترسی 
به  ارتباطی  و کریدور  همجوار  استان های  به 
بهسازی  غربی،  شمال  و  غربی  استان های 
است.او  برخوردار  اساسی  اهمیت  از  مسیر 
افزود: همچنین با توجه به ارتقای شهر جعفریه 
به شهرستان و لزوم ساخت راه ایمن و قابل 
دسترس موضوع تامین راه و جاده بزرگراهی 
از مهمترین برنامه های این اداره کل است.

اداره  این  اقدام  صادقی توضیح داد: آخرین 
کل در این محور آغاز عملیات اجرایی آسفالت 
کاروانسرای  مجاور  از  -جعفریه  قم  محور 
سنگی به سمت قم به طول۱۰ کیلومتر است که 
عملیات بهسازی به روش تثبیت با سیمان و 
با اجرای دو الیه روکش آسفالت اجرا می شود.
او مدت اجرای این پروژه را طبق قرارداد پنج 
ماه اعالم کرد و افزود: امیدواریم طی مدت سه 
ماه این عملیات اجرا و تکمیل شود. صادقی 
گفت: اعتبار تخصیص یافته برای این اجرای 

این پروژه بیش از 6۰ میلیارد تومان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان 
خاطر نشان کرد: این اداره کل از سال ۱39۰ تا 
کنون به مدت ۱۰ سال نسبت به ارتقا کل مسیر 
به طول 36 کیلومتر از حالت جاده دو طرفه به 

جاده چهار خطه بزرگراهی اقدام کرده است.

شرکت  بازرس  ما-  پیام  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
در  حضور  با  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
بررسی  و  بازدید  ضمن  بویراحمد  و  کهگیلویه 
منابع، مخازن و تأسیسات آبی استان در جلسه 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  آب  ایمنی  کمیته 

شد. حاضر 
این  در  آبفا  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسه به وضعیت نیروی انسانی به ویژه در حوزه 
سالمت آب، روند شست وشو و گند زدایی مخازن 
و تأسیسات آب، وضعیت کلرزنی و گندزدایی و 
اصالح و توسعه شبکه های آب پرداخته و بحث 

و بررسی شد.
بازرس شرکت مهندسی آبفا در این جلسه اظهار 
مشخص  داشتیم  که  بررسی هایی  در  داشت: 
کار  خوب  و  جهادی  صورت  به  همکاران  است 
نیز  آب  سالمت  و  زنی  کلر  بحث  در  کرده اند 

نداشتیم. مشکلی 
حاتمی گفت: آب این استان دارای کیفیت باالیی 

است که باید قدردان این نعمت بود.
آبی کشور  شرایط  دلیل  به  افزود:  حاتمی  خانم 

و این استان ضروری است که اصالح و توسعه 
ادامه  مستمر  صورت  به  اندک  حتی  شبکه 
و کاهش  افزایش جمعیت  باشد چرا که  داشته 
جهت  آبی  تاسیسات  بهبود  ضرورت  آبی  منابع 
جلوگیری از هدر روی آب را الزام آور کرده است.
حوزه  باالنس  و  هدررفت  تحلیل  کارشناس 
این  در  نیز  استان  آبفا  شرکت  آب  بهره برداری 
بی بهاء عرضه  تقریبًا  امروز آب  بیان کرد:  جلسه 
خدمات  و  زیاد  زحمات  این  کنار  در  می شود، 
گسترده آب رسانی دست آخر بدهکار هم هستیم.
افشین فتحی نیز گفت: پراکندگی های گسترده 
یکی از بزرگترین چالش های آبرسانی در استان 
کهگیلویه  و بویراحمد است، همین امر نیز هزینه 

های آبرسانی و پایش را بسیار باال برده است.
وی بیان کرد: اگرچه تصفیه خانه های فاضالب 
آنها  شده  تصفیه  آب  و  داریم  استان  در  خوبی 
سبز  فضای  آبیاری  و  صنعت  کشاورزی،  برای 
توجهی  بی  سایه  در  آب  این  اما  است  مناسب 
های صنایع و عدم استفاده توسط شهرداری ها 

می رود. هدر 

بازدیدازمخازنآبشربکهگیلویهوبویراحمد

 بازرس شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور گفت: به دلیل 

شرایط آبی کشور و این استان 
ضروری است که اصالح و توسعه 

شبکه حتی اندک به صورت 
مستمر ادامه داشته باشد چرا که 
افزایش جمعیت و کاهش منابع 
آبی ضرورت بهبود تاسیسات آبی 
جهت جلوگیری از هدر روی آب را 

الزام آور کرده است

قوهقضائیه
سازمانثبتاسنادوامالککشور
حوزهثبتملکمنطقهیکگرگان
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده 

3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰3۱۲۰۰۱۰۰۰795و۱۴۰۱6۰3۱۲۰۰۱۰۰۰
796 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
کالسه  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در 
۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰7۴۲ و۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰7۴6 تقاضای 
۱ – آقای مجید شاهینی به شماره شناسنامه ۱۴38 و 
کد ملی ۲۱۲۱57۱353 صادره از گرگان  فرزند محمدرضا 
در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده است ۲ – آقای ابوالفضل شاهینی به 
شماره شناسنامه ۲5۱۲ وکد ملی ۲۱۲۱7۲55۲۰ صادره از 
گرگان فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 

بناشده است  یک قطعه زمین که درآن احداث 
بمساحت کل عرصه :۲۰۰ مترمربع از پالک شماره 
۱۰ – اصلی واقع در اراضی شاهکوه علیابخش چهار 
حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال 

از مالک رسمی سیدرضا سادات به متقاضی دارد . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز 
آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را 
با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی ،دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 

نمایند.   م الف ۱۱۱58
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰3/۱6

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۰۱                                           
علیبرقی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکمنطقهیک
گرگان-ازطرفغالمرضاقاسمی

وم
 د

ت
نوب ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان

ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات   ۱۴۰۱6۰3۱9۰۰8۰۰۰35۲ شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی بهشتی مقدم فرزند غالم حسین   به شماره 
شناسنامه 7 صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت ۲6۲.85 مترمربع از پالک 7565 اصلی واقع 
در زرند بلوار دفاع مقدس کوچه 8 خریداری از مالک رسمی ورثه جالل عمرانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 36
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/3/۱7-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۴/۱

حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

سازمانثبتاسنادوامالکاستانتهران
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ......۱۴۰۰6۰3۰۱۰6۰۰۰۰6۴5........ هیات اول 
/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن تاجیک  فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 799   صادره از ورامین ششدانگ  یک  قطعه زمین با بنای احداثی در آن  به مساحت 
976/9۰متر مربع از پالک شماره ۲7۰9فرعی از 8 اصلی واقع در جعفر آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین  
خریداری از فرج اله سیاه منصوری  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بد بهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰3/۱7- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۰۱
محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک

136ث/مالف-شناسهآگهی1330771

وم
ت د

نوب
آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسناد
رهنی(آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
شماره  اسنادرهنی  بموجب 
۲6۴7۱مورخ  رهنی  ومتمم  ۱95۴مورخ۱383/۰5/۱۲ 
شماره69  رسمی  اسناد  دفترخانه   ۱388/۱۲/5
کالسه  اجرائی  پرونده  موضوع  شهرجیرفت 
علیه  جیرفت  شعبه  بانک کشاورزی  له:   99۰۰۲83
امیدابراهیم پور فرزند حسن به شماره ملی  : آقای 
۲99۱۴53۱76 بعنوان وام گیرنده و راهن تشکیل نظر 
به اینکه مدیون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
اند در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده  ننموده 
3۴ اصالحی قانون ثبت مصوب ۱386 و مقررات ائین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت 
اسناد وامالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد 
وثیقه ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری 
انجام وپس از قطعیت ارزیابی بستانکارتقاضای ادامه 
عملیات اجرایی نسبت به مورد وثیقه ششدانگ پالک 
ثبتی ۱ فرعی از ۴3۴ اصلی واقع در اراضی دهنو بخش 
۴5کرمان به مساحت ششدانگ 7635۰ متر مربع به 
آدرس:جیرفت دهنو فتح المبین را مینماید لذا ملک 
ثبت شماره ۱8967صفحه575دفتر۱۱۱  فوق که ذیل 
بنام امید ابراهیم پور ثبت وسند مالکیت آن نیز صادر 
وتسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود 
اربعه به شرح ذیل میباشد :شماال"بطول 55۰متر مرزی 
بطول   " شرقا  پالک۴3۴اصلی  خودمالک  زمین  به 
مرزی  "بطول 5۲۲متر  جنوبا  به کوه  مرزی  ۱۲5متر 
به زمین خود مالک جز پالک 6فرعی از۴3۴اصلی 
غربا"بطول ۱6۰متر مرزی به اراضی باقیمانده که برابر 
کارشناسان  مورخ۱۴۰۱/۰۱/۱۴  شماره۲33۱5  گزارش 
ملک  فیزیکی  مشخصات  دادگستری:الف-  رسمی 

بصورت ششدانگ که
۱-عرصه ای به مساحت 75965.5۴متر مربع شامل 
وتپه  دار  شیب  اراضی  مربع  58965.5۴متر  حدود 
ماهور فاقد سابقه کشت واحیا وحدود ۱7۰۰۰متر مربع 
اراضی زراعی وهموار جمعا"با حقابه مکفی به ارزش 
۱۰.987.۲۴3.۲۰۰ریال )ده میلیارد و نهصد وهشتاد 
وهفت میلیون و دویست وچهل وسه هزار ودویست 

ریال(

دیواری  با  گاوداری  ساختمان  شامل  آن  ۲-اعیانی 
آجری وبلوک ،سقف ایرانیت ،نازک کاری دیوارهاپالستر 
سیمان ،کف سیمان کاری شده و دارای درب های 
،سازه های غیر  متراژحدود ۴86متر مربع  به  فلزی 
مسقف موجود در محوطه گاوداری جهت هواخوری 
باروکار  بلوکی  چینی  دیوار  ها،دارای  دام  وتغذیه 
فضایی  در  وکف سیمان کاری شده  پالستر سیمان 
به متراژحدود ۱۱5۰متر مربع ،سازه غیر مسقف محل 
شیر دوشی به متراژحدود۱۱3متر مربع دارای دیوارهای 
بلوکی ،روکار پالستر سیمان وکف سیمان کاری شده 
میلیارد  )هفت  7.36۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  ارزش  به  جمعا" 

وسیصد و شصت میلیون ریال (
ب- ارزیابی ششدانگ ملک موصوف:

در  موثر  .جمیع جهات  مکانی  موقعیت  به  توجه  با 
موضوع ارزیابی جمعا"به مبلغ )۱8.3۴7.۲۴3.۲۰۰(
ریال)هیجده میلیارد وسیصد وچهل وهفت میلیون 
ودویست وچهل وسه هزار ودویست ریال ( میباشد.
که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده 
ازساعت 9 الی ۱۲ صبح روزشنبه مورخه۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 
وامالک  اسناد  ثبت  اداره  ء  اجرا  شعبه  محل  در 
جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع وبه باال 
ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت 
پایه  مبلغ  از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید 
و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
قابل  مذکور  مبلغ  نکند  تودیع  ثبت  سپرده  حساب 
واریز خواهد شد  به حساب خزانه  و  نبوده  استرداد 
و مزایده ابطال و تجدید میگردد ضمنا فروش نقدی 
بوده وپرداخت کلیه قبوض آب وبرق وتلفن و غیره 
آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  انجام  تاریخ  تا 
معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد.
ضمنا"برابر گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در 
ساختمانی  هیچ گونه  ارزیابی  مورد  ملک  محدوده 

وجود ندارد.
جوادفاریابی-ثبتاسنادوامالکشهرستانجیرفت

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
)اسنادرهنی(آگهیمزایدهاموالغیرمنقول

رسمی  اسناد  دفترخانه  مورخ۱39۱/۱۱/۰9  شماره359۲۰  رهنی  سند  بموجب 
بانک کشاورزی شعبه  اجرائی کالسه 99۰۰۲39له:  پرونده  موضوع  شماره69 شهرجیرفت 
جیرفت علیه : آقای امیدابراهیم پور فرزند حسن به شماره ملی ۲99۱۴53۱76 بعنوان وام 
گیرنده و راهن تشکیل نظر به اینکه مدیون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده 
است در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده 3۴ اصالحی قانون ثبت مصوب ۱386 و 
مقررات ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت اسناد وامالک کشور 
بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری 
مازاد  به  نسبت  اجرایی  عملیات  ادامه  بستانکارتقاضای  ارزیابی  قطعیت  از  وپس  انجام 
المبین  دهنوفتح  اراضی  در  واقع  اصلی   ۴3۴ از  ۴فرعی  ثبتی  پالک  ششدانگ  وثیقه 
بخش ۴5کرمان به مساحت ششدانگ 73۲5۰ متر مربع که برابر نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری مساحت8۴۱9۰/۰5 متر مربع اعالم گردیده به آدرس:جیرفت دهنو فتح المبین 
امید  بنام  ۱8969صفحه58۴دفترجلد۱۱۱  شماره  ثبت  ذیل  فوق که  ملک  لذا  مینماید  را 
مزایده گذاشته  به  است  وتسلیم گردیده  صادر  نیز  آن  مالکیت  وسند  ثبت  پور  ابراهیم 
میشود حدود اربعه به شرح ذیل میباشد :شماال"بطول ۴۲5متر مرزی به زمین خود مالک 
جزپالک 7فرعی از ۴3۴اصلی شرقا " اول بطول 95متر دوم که تقریبا"شمالی است بطول 
۱۲5متر مرزی به جاده خاکی حدفاصل با کوه جنوبا"بطول 5۲5متر مرزی به زمین خود 
مالک جز پالک 3فرعی از ۴3۴اصلی غربا "بطول ۱85متر مرزی به اراضی باقیمانده جز 
نظریه شماره۱۴۰۰/6۰/گ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ کارشناس رسمی  برابر  اصلی که  پالک ۴3۴ 
دادگستری:مساحت شش دانگ پالک برابر8۴۱9۰/۰5 متر مربع میباشد که شامل یک 
قطعه زمین زراعی ،یک هکتار گلخانه و یک باب انبار بوده ،در قسمت های غربی اراضی 
تسطیح نشده یافاقد کشت بوده ودر قسمت های دیگر ملک دارای سابقه کشت یا زیر 
کشت قرار دارد لذا با در نظر گرفتن موقعیت مکانی ،جمیع جهات موثر در موضوع ارزیابی 
،عدم منع قانونی وشرعی جهت ارزیابی و تامین آب کافی ارزش شش دانگ پالک مورد 
وپانصد  میلیون  وشانزده  وهفتصد  میلیارد  وسه  بیست  ریال   ۲3.7۱6.5۱7.5۰۰ مزایده 
وهفده هزارو پانصد ریال میباشد.که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده 
ازساعت 9 الی ۱۲ صبح روزچهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱5 در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت 
اسناد وامالک جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع وبه باال ترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده 
به  تاریخ مزایده  از  روز  را ظرف مدت 5  التفاوت مبلغ فروش  مابه  مزایده مکلف است 
حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و 
مزایده ابطال و تجدید میگردد ضمنا فروش نقدی بوده وپرداخت کلیه قبوض آب وبرق 
وتلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به 

عهده برنده مزایده می باشد.
جوادفاریابی-ثبتاسنادوامالکشهرستانجیرفت

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(
آگهیمزایدهاموالغیرمنقول

اسناد  دفترخانه  رهنی شماره 359۲۴مورخ۱39۱/۱۱/۱۲  بموجب سند 
بانک  99۰۰۲۴8له:  اجرائی کالسه  پرونده  موضوع  شهرجیرفت  شماره69  رسمی 
کشاورزی شعبه جیرفت علیه : آقای امیدابراهیم پور فرزند حسن به شماره ملی 
۲99۱۴53۱76 بعنوان وام گیرنده و راهن تشکیل نظر به اینکه مدیون نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننموده است در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده 3۴ اصالحی 
قانون ثبت مصوب ۱386 و مقررات ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
قانون ثبت اسناد وامالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم 
توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام وپس از قطعیت ارزیابی بستانکارتقاضای 
ادامه عملیات اجرایی نسبت به مازاد مورد وثیقه ششدانگ پالک ثبتی ۲ فرعی از 
۴3۴ اصلی واقع در اراضی دهنو بخش ۴5کرمان به مساحت ششدانگ 738۰۰ متر 
مربع که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مساحت6۱83۲/۱۴ متر مربع اعالم 
گردیده به آدرس:جیرفت دهنوفتح المبین را مینماید لذا ملک فوق که ذیل ثبت 
شماره ۱8967صفحه578دفتر۱۱۱ محلی بنام امید ابراهیم پور ثبت وسند مالکیت 
آن نیز صادر وتسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود اربعه به شرح 
ذیل میباشد :شماال"بطول 5۴۰متر مرزی به زمین جزپالک 3فرعی از ۴3۴اصلی 
شرقا "به طول 73متر مربع به کوه جنوبا"بطول 55۰متر مرزی است به زمین جز 
پالک ۱فرعی از ۴3۴اصلی غربا "بطول ۲۱5متر مرزی به اراضی باقیمانده که برابر 
نظریه شماره۱۴۰۰/6۱/گ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ کارشناس رسمی دادگستری:مساحت 
شش دانگ پالک برابر6۱83۲/۱۴ متر مربع میباشد که شامل بخشی زمین زراعی 
دارای سابقه کشت وبخشی تپه ماهور ودر قسمت غربی اراضی شیب دار وتسطیح 
نشده وجود دارد لذا با در نظر گرفتن موقعیت مکانی ،جمیع جهات موثر در موضوع 
ارزیابی ،عدم منع قانونی وشرعی جهت ارزیابی و تامین آب کافی ارزش شش 
دانگ پالک مورد مزایده 7.9۰6.57۱.۲۰۰ ریال هفت میلیارد نهصد وشش میلیون 
وپانصد وهفتاد ویک هزار ودویست ریال میباشد.که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین 
میگردد جلسه مزایده ازساعت 9 الی ۱۲ صبح روزدوشنبه مورخه۱۴۰۱/۰۴/۱3 در 
محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور 
شروع وبه باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در 
صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و 
تجدید میگردد ضمنا فروش نقدی بوده وپرداخت کلیه قبوض آب وبرق وتلفن و 
غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده 

برنده مزایده می باشد.
جوادفاریابی-ثبتاسنادوامالکشهرستانجیرفت

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

خودروی )شناسنامه( سبز برگ
تیپ پیکان وانت

1390 مدل سفید-شیری
ص 195 انتظامی شماره
46ایران49بهشمارهموتور
11490042468وشمارهشاسی
NAAA46AA5BG206720
بهنامکرمالهعلیپورکلهگان
اعتبار ازدرجه و مفقودگردیده

باشد. می ساقط

خودرو )شناسنامه( سبز برگ
تیپ زامیاد ون کامیونت
شماره به 97 مدل Z24NIB
به 664ج89ایران49  انتظامی

Z24758993Zشمارهموتور
شاسی شماره به
NAZPL140BJ0494646به
نامقربانخشنومفقودگردیده
وازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
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بیشاز50درصد
مدارساستانکرمان
خیرسازهستند

کرمان- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان 
در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان 
بم گفت: بیش از 5۰ درصد مدارس استان کرمان 
خیرساز هستند. رضا رضایی در نشست جلسه 
شورای آموزش پرورش  با اشاره به فرمایش 
مقام معظم رهبری که فرموده اند: »بم را این بار 
می سازیم و خواهیم ساخت اما؛ محک متر« 
توجه  رهبری  معظم  مقام  کرد:  خاطرنشان 
ویژه ای به بم داشت و دارد و تاکید ایشان مبنی 
بر ساخت بم با وجود نیروهای بومی توانمند در 
این شهرستان تحقق یافت و از دل ویرانه های 
 ناشی از زلزله، شهری زیبا و محکم ساخته شد.
وی با اشاره به تحصیل بیش از 38 هزار دانش 
آموز در مدارس شهرستان بم خاطر نشان کرد: 
آموزشی  فضای  ساخت  و  بهسازی  نوسازی، 
استاندار در راستای کیفیت بخشی به فعالیت 
از  بم  در شهرستان  پرورشی  و  آموزشی  های 
 اولویت های آموزش و پرورش استان است.
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
فرهنگیان،  تالش  و  همت  از  تقدیر  ضمن 
بازگشایی حضوری  در خصوص  مردم  و  اولیا 
از فروردین ۱۴۰۱  گفت: استقبال ۱۰۰  مدارس 
درصدی دانش آموزی از آموزش حضوری مهر 
تاییدی بر اهمیت و نقش  آموزش حضوری 
است. یادگیری  یاددهی  فرآیند  تسهیل   در 
مهم  این  تحقق  راستای  در  گفت:  رضایی 
بیش از 8۰ پایگاه مطالعاتی در شهرستان ها 
و مناطق استان راه اندازی شده و راه اندازی 
این پایگاه ها از ابتدای سال تحصیلی آینده در 

است. کار  دستور 
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

 وبسایت اینستاگرام
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:
 فاطمه باباخانی )دبیر(

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

صفحه آرایی: ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494

/  تلفن:  86011893-021تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک 26 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

آب انبارهای خاک انبار/ عکس از سیدعابد میرمعصومی

عکس:  ایمنا

|گلفشانناپگ)تنگ(|
 N۲5۲8۰۰ موقعیت جغرافیایی در  این گلفشان 
E595559 در استان سیستان و بلوچستان واقع 
است. دلیل نامگذاری این گلفشان به نام ناپک 
آن است که در گویش محلی مردمان بلوچ منطقه 
چابهار از این گلفشان به نام ناف )ناپگ( زمین یاد 
می کنند و آن را به این نام می خوانند. این نام در 
برخی موارد به عنوان یک واژه کلی برای تمامی 

گلفشان های منطقه بکار می رود. 
به نقل از وب سایت کویرها و بیابان های ایران، 
صورت  به  ناپگ  گل فشان  ناپگ   گلفشان 
سمت  و  مکران  سواحل  در  مستقل  مخروطی 
راست جادهء کهیر-تنگ قرار دارد. این گلفشان 
از سطح دریا  از سطح زمین حدود 7۲ متر و 
ناپگ  گل فشان  دارد.  ارتفاع  متر   ۱۰۲ حدود 
نمونه ای از یک گل فشان کامال مخروطی شکل 
است. هریسون که در سال ۱9۴۱ میالدی از این  
گل فشان بازدید کرده، یادآور شده که حباب های 
سبز رنگ بزرگی از گل درست می شوند که در هر 
چند دقیقه یک بار می ترکند و دوباره  حباب های 
دیگری جای آنها به وجود می آیند. مخلوط آب 
و گل ابتدا شروع به جوشیدن نموده و سپس 
به اطراف پراکنده  به صورت فوران های کوچک 
می شوند و روی دامنه گلفشان می ریزند و باعث 
بزرگ شدن آن می شوند. گاهی نیز فوران های 
مذکور شدیدند و با انفجار و پرتاب زیادی مواد 

همراهند. نرم 
نظرات گوناگونی در مورد علت وجود این پدیده 
ذکر شده که آنوبانینی محتمل ترین آن ها را بیان 
به  منطقه  این  زیاد  نزدیکی  علت  به  می نماید. 
پوسته  خاص  شکل  همچنین  و  هند  اقیانوس 
زمین در این ناحیه، پوسته اقیانوس با شیب بسیار 
تندی در زیر این منطقه به داخل زمین فرو می رود 
که باعث به وجود آمدن فشارهای زیادی به پوسته 
زمین می گردد. فشار به وجود آمده باعث خروج 
آب و به همراه آن گل والی می شود. این عامل 
یکی از علت های به وجود آمدن گل فشان  ها و 
چشمه های آب معدنی فراوان در این منطقه به 

می آید. حساب 
آن  همراه  به  بخار  وجود  عدم  و  بودن گل  سرد 
تاییدی بر صحت ادعای ذکر شده است. زیرا در 

به علت گرمای  پدیده های مشابهی  مناطقی که 
می دهد،  رخ  آتشفشانی  فعالیت های  و  زمین 
خروج آب گرم به همراه بخار طبیعی تر است. این 
گل فشان نسبت به گل فشان پیرگل خاش که در 
سال ۱38۰ به عنوان یک اثر طبیعی- ملی شناخته 
شده است دارای مزایای ویژه ای است که از این رو 
می تواند به فهرست آثار طبیعی کشور افزوده شود:
۱- فاصله نزدیک آن به بندر چابهار که به علت دارا 
بودن منطقه آزاد تجاری، سواحل صخره ای کم نظیر 
و امواج خروشان، جنگل های حرا و… همواره مورد 
توجه مسافرین و طبیعت دوستان بوده و هست.

۲- وضعیت توپوگرافی منطقه به نحوی است که 
تپه مخروطی شکل گل فشان در دشت های منطقه 

کامال واضح و نمایان است.
3-  راه مناسب و اهمیت منطقه.

محیط  منابع  بردن  بین  از  با  »مخالفت  عنوان  با  کارزاری 
در  مازندران«  رسکت  روستای  باستانی  آثار  و  زیستی 
وب سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب 
به رئیس جمهور آمده: »نظر به اینکه یک شرکت خصوصی 
جهت بهره برداری از قلعه تاریخی در7۰ کیلومتری شهرستان 
ساری و در جوار برج تاریخی رسکت تصمیم به برداشت 
سنگ الشه و استحصال معادن آن را دارد، ما اهالی روستای 
رسکت به همراه فعالین محیط زیست منطقه و شهرستان، 
مخالفت خود را با بهره برداری از این قلعه تاریخی که منجر به 
از بین رفتن طبیعت بکر و نباتات و حیوانات وحشی منطقه و 
خصوصًا کاهش استحکام برج تاریخی رسکت و حتی امکان 
اعالم  مازندران می شود  برافراشته  نگین  این  رفتن  بین  از 
می داریم…از آن مقام ریاست جمهوری محترم متقاضیست 
با دستور توقف پروژه مذکور فعاالن محیط زیست منطقه و 

اهالی روستای رسکت را از نگرانی خارج کنید…«
این کارزار از ۲7 خرداد آغاز شده و تا ۲6 تیر ۱۴۰۱ ادامه 
دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی ۲۲5۰ نفر امضا 

است. شده 

تو را از دست دادم، جنگجویی ناتوان بودم
ُگمت کردم، غرورِ بی دلیلم کار دستم داد

سیاهی خسته کرد اسب سپیدم را، زمین خوردم
همان آغاز قصه، لشکر دشمن شکستم داد!

 
هوایت در سرم پیچیده اما پای رفتن نیست

کمی نزدیک شو، رویای دور از دست، دخترجان
کنارم باشی از تاریکی و سرما نمی ترسم

صدایم کن، صدایت روشن و گرم است دخترجان
 

به هم گفتیم: آخر روزهای خوب می آیند
ولی فردایمان بهتر نمی شد پشت تلقین ها
دعا خواندیم با چشماِن خون آلودمان اما
نمی خوانند روی بام هامان مرغ آمین ها

 
غریبه نیستی، دیگر غم نان نیست، طوفان نیست
اگرچه زندگی آسان شده، سخت است خوشبختی

خدا را شکر اجاقی هست، سقفی هست، نانی هست
بدون بودنت اما چه بدبخت است خوشبختی!

 
تقال می کنم...شاید کسی پیدا کند من را
اگرچه مرگ هم دنباِل من دیگر نمی گردد

پس از تو با من این دیوارها، این کوچه ها قهرند
صدایت می کنم... اما صدایم بر نمی گردد

 
پریشان حالی ام پشت نقابی کهنه پنهان است
تصور کرده بودم شعر درمان است، اما نیست!

میان چهره ها و رنگ ها بی همصدا ماندم
کجایی عشق؟ دیگر چهره ی آبیت پیدا نیست...

حامد ابراهیم پور

 ۴9 E ۰7 37 N آبشار دوقلوی گشت رودخان در موقعیت جغرافیایی
۱۲ در استان گیالن واقع است. آبشار دوقلو گشت رودخان از جاذبه های 
طبیعت استان گیالن در ۱۴ کیلومتری شهر فومن و در روستای گشت 
رودخان واقع شده است. به نقل از وب سایت کویرها و بیابان های ایران در 
مسیر منتهی به گرد اولس آخرین آبادی گشت رودخان بعد از پشت سر 
گذاشتن مناطق جلگه ای به آبادی تکله کش می رسید. رودخانه کوچکی 
که از کوه های ریزک ربار و پلنگ لونه سرچشمه می گیرد در مسیر خود 
چند آبشار زیبا دارد، بعد از آن دره خلل و سپس مسیر منتهی به ییالق 
که رودخانه بزرگ و زالل و همیشه پر آب گشت رودخان در آن جاریست 
آبشارهای متعدد و بسیار چشم نوازی را پدید آورده است.گشت رودخان 
در ۱5 کیلومتری جنوب فومن قرار دارد . برای سفر به گشت رودخان 
ابتدا از شهر فومن به سمت جاده قلعه رودخان حرکت کنید، پس از 
طی مسافت 7 کیلومتر و گذر از دهستان گشت و روستای کردمحله به 
پل روی رودخانه و سپس سه راهی می رسید که بالفاصله بعد از پل 
می بایست گردش به راست کنید. در این مسیر 8 کیلومتری، همچنان 
که تابلوهای راهداری راهنمای خوبی برای ادامه هستند از روستاهای 
کیش رودبار، سیدسرا، تله کنگاه، تنگ دره )کمال محله( عبور می کنید تا 
به میدان اصلی گشت رودخان)پیرسرا( برسید. اگر از محله پیرسرا حدود 

دو ساعت به پیاده روی در جنگل بپردازید به این آبشار زیبا می رسید.

آبشاردوقلوگشترودخان،فومن
آبخوان

مخالفتباازبینبردنمنابع
محیطزیستیوآثارباستانی
روستایرسکتمازندران

کارزار

سیمرغ پدربزرگ من بود بازآفرینی فانتزی 
منطق الطیر عطار است که به موضوع آلودگی 
در  داستان  این  می پردازد.  زیست  محیط 
قالب یک داستان پرکشش و خوش خوان، 
اطالعات محیط  زیستی فراوانی را به نوجوانان 
منتقل می کند که به دست آوردنشان از طریق 
کتاب های علمی به اندازه ی خواندن این رمان 
کودک  نیست.»3۰  جذاب  نوجوانان  برای 
پس از دیدن شرایط نامساعد محیط زیست 
به دنبال پرنده ای می گردند. آن ها در این راه با 
مشکالت پرندگان آشنا می شوند و چالش ها 
چه  این که  می کنند؛  بررسی  بعد  دو  از  را 
اتفاقی باعث فرار پرندگان شده است، دیگر 
آن که نبود پرندگان چه صدماتی در پی دارد. 
قهرمان اصلی داستان در طول این روایت با 
در  اما  روبه رو می شود  ناامیدی دوستانش 
نهایت با یاری دوستان دیگری که آماده این 
کشف و مبارزه اند به گام های نهایی نزدیک 
می شود.«به نقل از وب سایت معرفی و نقد 
کتاب وینش، این کتاب چند ویژگی قابل 
خالقانه ای  بازآفرینی  دارد.این کتاب  توجه 
از منطق الطیر عطار برای گروه سنی نوجوان 
است. در این کتاب کودکان حکم سی مرغی 

را دارند که در جست وجوی سیمرغ هستند. 
سرمشقی با نام گذاری شخصیت ها خواسته 
برساند.  نوجوان  به مخاطب  تقلبی کوچک 
نام  کالس  این  دختران  تمامی  اسامی 
پرندگان است، طاووس، کبوتر، درنا، سارک 
کوهی  راهی  داستان  طول  در  آن ها  و… 
می شوند که شباهت به کوه قاف داستان عطار 
دارد و تنها کسانی موفق می شوند سیمرغ را 
ببینند که رنج راه را به جان خریده باشند و تا 
انتهای مسیر خودشان را رسانده باشند و به 
معنای بهتر، در جست وجوی آگاهی باشند. 
از  استفاده  کتاب  این  دیگر  قوت  نقطه 

است.  شهری  موقعیت 

|سیمرغپدربزرگمنبود|
|فاطمهسرمشقی|
|انتشارات:نردبان|

اجرای نمایش »یه روز دیگه« تمدید شد
اجرای نمایش »یه روز دیگه« به کارگردانی نادیا فرجی به دلیل 
استقبال تماشاگران تمدید و از کارگاه نمایش به تاالر سایه مجموعه 
تئاتر شهر انتقال یافت . به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، 
نمایش »یه روز دیگه « به کارگردانی نادیا فرجی که قرار بود تا روز 
چهارشنبه اول تیر ماه در کارگاه نمایش تئاتر شهر به اجرای خود 
پایان دهد، به دلیل استقبال تماشاگران تمدید و ادامه اجراهای خود 
را در تاالر سایه مجموعه دنبال می کند. بر اساس برنامه ریزی های 
انجام گرفته، این نمایش تا روز چهارشنبه اول تیر ماه در کارگاه 
نمایش روی صحنه است و پس از آن از روز پنجشنبه دوم تیرماه 
در تاالر سایه مجموعه به اجراهای خود ادامه می دهد. نمایش »یه 
روز دیگه« از جمله آثار نمایشی به صحنه رفته در تئاتر شهر است که 
با نگاهی آزاد به »مرگ در می زند« وودی آلن نگاشته شده و نگاهی 

کمدی فانتزی به مرگ دارد.

خوانندگی امید نعمتی برای یک انیمیشن
امید نعمتی یکی از ترانه های متن انیمیشن  سینمایی »ژولیت و 

شاه« به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر خواند.
به گزارش سینماسینما، »ژولیت و شاه« انیمیشنی در ژانر کمدی-
رمانتیک و موزیکال است که به وقایع تاریخی شکل گیری تئاتر غربی 
در ایران می پردازد. نعمتی، خواننده گروه پالت یکی از ترانه های متن 
انیمیشن سینمایی موزیکال را خواند و به جمع خوانندگان  این 
میثم  و  آهنگ سازی  جلیلیان،  بهنام  پیوست.  شاه«  و  »ژولیت 
یوسفی، ترانه سرایی این انیمیشن سینمایی را بر عهده دارند. بهزاد 
عمرانی، خواننده گروه بمرانی نیز از دیگر خوانندگان این انیمیشن 
موزیکال است. در خالصه داستان انیمیشن سینمایی »ژولیت و 
شاه« به تهیه کنندگی آرمان رهگذر آمده است که: »جولی بازیگر 
جویای نام ولی تازه کار تئاتر، توسط ناصرالدین شاه به ایران دعوت 
می شود تا نقش ژولیت را در نمایشی بازی کند. غافل از آنکه شاه 

نقشه دیگری برای او دارد.«

|تئاتر|

|موسیقی|
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اجرای تصفیه خانه فاضالب شهرک 
صنعتی سردشت )تهیه، تامین مصالح 
و تجهیزات مکانیکی و برقی و نصب 
و راه اندازی و بهره برداری آزمایشی و 

سایر خدمات(

فهرست بهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی 
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معابر شهرک فناوری الکترونیک و 
صنایع غذایی ارومیه

فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن 
و باند و فرودگاه سال ۱۴۰۱ بر اساس 
فهرست بهای تجمیع شده راه، باند، 
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شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

وم
ت د

نوب

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰3/۲9- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱شناسه آگهی: ۱337786

شرکتشهرکهایصنعتیاستانآذربایجانغربی
شناسهملی:10220055294

)سهامیخاص(


